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 كيرا 3 قلت ليداةجا م رهدراذيجرن ور فويس
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1 00 

 داس
 نينا 2 ناعما 4وتذيب و إبايخ كرمت





 قالة كو طج منكم
00 

 قتلت
 ري توا

 , ريس زلال ملا

 1 حبات 0

 5 خاج اا 0 0

 م يزل اجت ةزف ا نجوا ا نانذ
 قش قا >1 ناكل كخ "شاف وايل لغو ير الع

 ميو زمان امل اال اا زال طك اذا بو أعييو

 جما ا يلا عرج نا انئان للة انا ضن ا لاو

 هي ع اخذ نيلفاح

 م اضاع 12 دنع نتديط وطعن فوزا ذا كتف قاذإذ انفتح الاعجاز ذو

 ل زكا نلاقي ا 2

 خلك وت يضر كا زر
 8 )مق زكلأ ب يزال ادوار لوما عرضا ةتاذ تنوي منلا اكتب

 977 غذزخ كي فاقت نيراذتفم ا 2 رطل
 ا يسن اْولَص يجي اي ادت رع

 ودل كر طر درو دك دوس ةطع رتل واو ريل اذلا كن 5-0

 ين اطال اين رظخروم انيرّكت ادت نجاتانا محبو ةييتلا

 37 لذة نمالعأ لعيني سعي انعم نينا اهنا كيتا

 لمحو لص لينك را ارا اكرام هي انماط

 ا اظنه دفق قم د دا از اطمن اتت
 الفار زبن نإ ذل دارت يتطلع ةيزازت لف شنيشل

 تفي ليل َهاضِبْيا 3سْمم فليم كلاما ا

 3 الخالق يني كيذك "ليدل وضاق كيتي

 00 مج 1206ج نكن تلون ايراد وسطا

 كويز نو زل تهمل"
 0 000 هكا فاطر

 اكن ندي 5ع
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 01 دره ١ تاع هلا 6
 1 هةفقنإ

 25 ندتاورعس ب
 2 ا 3 5 لأ [ىورم

 : 1 ريفتلاف اا امتزج 0 نعم

 ا فال | قيما تى
 ١ ا ١ ا جل رفقا ا

 2 ا ا نلت بما محا ص

 لي ردع ا دعا ا
 تاووتاملا7ل كيال
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 اللا

 5-1 نو راني زم ل هناا هنا

 / نان قا 0000 0 و َكنَيِصعَم بِ َكِنَعاَط
 1 اق ايزياربس و اخ انرئاطغز جل طابل لمذا باع د اسما يزاننيزنكت باِينرالل ع اح

 كقخاحياندَْءاَج 000 كنا 000 52500 5و تفل اون نظل

 5 كدا قائلا كنعاط ف انهو كينانل غب لمحات تيزفدد ةوةالخاش داك

 اب كلنا ليس نيتدته مدن و اضوا انيدليإ درك نارلع قرط اوسخ ا انمتئآطبس كن اانا اذن

 كابتب انما ديراب نيد جت5ديجبلانيلعِت كندا لل نطل يخلف انس كيل لوصول لب
 اقارتتش كِدنيم نيمو ناني دلي نقرطن ماقتل لكَ !ذ وعمان تاي زائبله يزل
 1 هسا معا سيلا
 اظن مزز 00 كاَتام ذو با ثفاط
 يطب 1 دوعن لحود ا1 ع وط تاء كندة هاشم امض كت زادت زدعت الغد
 َتيلخالانل فً فطس ايا كيلا يااهل يلام لزق ريم وسع

 بهيج از ثالدا زنط سان دنا مولع داون كعب ا | يكن نتا لاط كتل
 نوفا تاكل او جخأ اي لخط ذل امل غاكافقل لل اذتجتدل ايل اننش ل رتحإ حور لاو
 اكمالاننم را للملا اهّيِلَمْوْلاَحدرالااًملوُص ا هنئتنها' عيبجتف بلان زفلافاتددداننل جنلكعوتجرتلا لامع

 ل يك لشد اجار“ اضن اكانت "ل

 قايل كمر ير ثور ديبزجا هلل: اول ابخالا انجن اند انكتب النيكل نمزكأ

51 

 اجا اهات نعلن اك اووي ىفاكلا امان اّركك ل زعدمتبملا اهلوطةئازاورل ا

 انفال لإءاهاو اب تايلر م اكان م اممكزههاهناأل انش لوضنل لن ةولخو اين تلو اخ لعل انش

 ضعي 1 "+ ]خادذالكشما تن .0. تيل هن فانك ناب طع ىجانلل فول اخت لانو دئاؤطسسالعأ



 رص اضن ضمور 000
 كو 10 206 ٠

 9 مراسيم عاقل

 | نر نودع ند دربه نسي ال نامل لا ايد اال رانا ها مرو هياير نع اد هدرا انيرو تاياؤرل!ثاونإلا» اونببكلا
 مل ١اكب ف كرها بمد اهرد لوتضنل اخ اؤنالازبرثكزعبر ؤصن وصال رمءولخ عدت دزكا ف ناكل اوه تفل اما

 نر م اونون تنئهلل | (.اوال امها اند الا | هرمدال اي رتايث مل ل ترب اجر اهتب ثدي لذ ف

 ْ عضوو يقين عسي :المجو عين لوشنال قمن كي دع ناغمؤبد قيعب نالي ان عل امنشا عيل وصالارمواغ لف ميففل اك

 | وهف انين 7101و فمن |ناونمن مهباوباللل ناليؤطتو زلم تانإ كت اهضوعفف اه نقرثيككل انه ادامبعض وضيف د ايخال/زمرثيكل
 | نيهان طا كس لقل اهيانعل ةالعإ كلو ترم بيني حب ضان اد امنال المس الدش هون يزد لمعت
 1 ليثمالا عم زمدحالكفوالو مانءاظن هانا متنالااوداجاو اهيا هش مجد تنداملال ل طن اوس اورد اذا انممدفجاولدن
 ظ يع كد ءماخوبجسل اوقزشال طم اوغ)حاوطاسيل اوااط اهنم ن اكان ارك اونشكي]و اًئاشاّوشاهن تائب ارجرثي لوماكحالاو

 | مخي اوك كير نق انزيم ن اكاناواض ل غؤرلاذ تدم ئلب امل خم ةض اكتان مالنا
 الجامد انباع اولا دل لفن ايل مهكت دانيل الب ايي انعم مارغزالل كالا واتس انضن ثيم نمت
 هالو ياتو هداؤدالاد اتصالا ثنا احنا ول لوط انعاش هلا اب عيصالو ال لذا انني ل

 ند | اننا هن دان قلها انوا دبا يد اتيلاانطهن نكن ون الحمام الاود اطذالا
 0 | 2 ظوموما العال شل ميول .طددلاطوت نطالب ناسا ننال ضهر قيل الان انبانعن

 ف 2

 ظ هي ماهاج هيفنجشن ياو الكاف ا, ىفاعلا وف .ايلازةنابالاتبلاتل ١ ارتحل اص ىف نخ الاد يرشل ل طل اذه ضو لل الذ ف

 ْ فطالهنو 0010 غذا

 اندنم كر شوا بس ديل اطلس امهئب الايك لل مشي داننلال كب دحزنع قيال اذ ةهجنل نم دا يمن ل دان

 ظ اي زكا زدب كعضو و لو صال ةرتكلزم اهي مو ثيم داح ا رس ازفن ت3زاو لور جنن سا ع اه ناب ىلا جامع مأمل

 ا '

 طاطشن لفونباورعتفيالورغل اكل طماوجانعالءرول اورمضل لخمس نر ولمن لفنان لما ارو اره دورع انامل

 مقفل ار اظناللاو للنحل ذيتهطمل للونصالاو ن تاكل انناخاجالاو فنا اناداه خالل رس وجرت يدور طنز كلا ماكحالا همام

 ماجا ابنا ايما انامل وابل فول احلا شلل شنان اهب امنكعناجل برمدا أ وأ امة ميك دفا
 اها : تام قل كذا انا قد نان ثلا ينتاك كده انشد درو اسلي

 دين انازه غمز لنا الاف تنقون داير ف موو نيم ايا لداغن اكنقينينلاولعلارقغم يلع

 اعتنالاهش ازعو هت دهن تاكلا اَم ديه يرض رع اوفو تادط طا: كل اذل اخد نيم داس ف اهينداز ارمر امال

 القتل مؤلملا كيفن نفي واخلاق رض ويعلم تنل اف لأ[ كمل ابيار ناكس يانلكف
 حرش بذل اف طب دوبونشطلاةكتاطنذ اهضحت ام اوطوزالا وويل ابو ريكو رشا مة إعل اوه وزال د صِقحْعَم
 لبقابؤملل بانل او دواخل راد ىلا الار ئزعلاراذ نع خيل انما رتل اطر البل ليتم :نييادم اك
 يطا نجيلا امال ضنا ضم ةإناطوماف زخات لشمس 9
 9 اكو الصحن فهلا نه عشا يجهل انو نيف جت داكار يوتضالاو ضار ممر تأ

 قاما هات 3 ل ع
 الان الل والوعي ل يتنلامقشنل ]لرقم لوف اخى لاإل الا ممل لحاص] لكد يلغي ومواهبو انس فالخالا

 عاام اسسلادبظ بالة اانيستز اجلال اقنفن تقرر خل زي
 انف كماطَب لال نانو و شا اون: نال امرا مرض ااهشا لال :نيوشل تالنم :
 هلع يري دين 20 هقول دبكات اديك مؤنم 1

 | اشك تلك انا ان طا عوق نهم انا ناك باج ثمل ناصر

 | ا



 0 ا
 دج از يرطعل ان الكهومنم ئرخا طق :ءاضال ايو الل يعض اهيفؤشم خطف يطل نمل اضأ اناكبت شطف
 غنارخربب ةلادال ا اذاةَيِملا امك ثبب ببغ امر نانتع هبلئلدالاء بعزم ماض. لجوجل شبربجل لف يتيملا جرن املا

 مالكف ا ا ل ا ا اع 1
 رعد لكرعانوكم نوكيت ابيل ملااطنمو اختل اشن ابان ااذط قاهضج لف تسر دنلعشس ائاواصر عن ذل سا |

 نوم يا لكك اناث اهلي انما كباعلكسلانادزع زكريا ح الكا لسا رم انؤدض لمجد دانا خلا
 ملكي ميه لضرب اصلار كانو نول عياض دمأو اكناونولمتيالو نبذل اراس لنومؤبال ةئرل ١ هلع تل نل 0 0

 تنجو اني انهنهناءلراال اود صمام .كاوزولَضل إل تنصت اماوسمؤالملل ني عمسب ظ - 2

 اخ 23 1ريال شن ن الس نام اهدذوب لة ناعهش كئاولص مه زونيباغلا جس ل اهل لجعل 8

 دكان 0 * نال 5 ىماوجرأوزت نكاكتا ل نان اس اهل هالَسُا

 ا هر يقوم اممز اب اشالم انتو! نينا ب حوباو لوهزجتدو ان إي ضوو نيد للا

 اةاجناا !هدعولل اند مك عواد : ت1 هاتسد تم اًموكلهلالاز انة قائلا نول لانو انحرم وانام

 ١ اان تما ليغ السا ا اال دس اطاوان عاو نو كيا هوعدو نوري امنسانلااًوطلاخ

 | ل اركعن نط عرشل طز ةزوؤه له زيانقب'طنالءتلَجوم ب طعولشل!,ل نسا َناكللذ و نايإلل تلف نضل سؤمذ )زد

 مم ممن وم خيال دل شل ناتي الضام" تلي مل ةودافطاللوعا نوب تلا
 اساس لهالااولذاو اوم :امرنل لكن الهاف نوضح ارلاوراعل انياخو جول اطاهؤموماسومل !.نز دعس إدخل! اناخ

 هكا! [كك انامل ان. وج لال يرنل الع نامت اوبل وع ا
 اجرت هك ا ا ا :ائيمدالاداشب الإ رفرف
 0 ادمان اخ ليرتشم | كيتول ارا سايل للغبار ا.د زجلاو طولا ةدرعلا» تضارب ةلوكابل موت افجر قاد :رؤغاللا

 الدانتيل عسا زجر دش طر تيطملال جنح 0 وفم ما احا يالا
 ُّ الط اجلاو ينس انوهش او فون باكل ظط ف اهنا ايي ابام) جن متثداحان امم عين لعن مز انش ادعوا

 اها افد اهب رعد عبرا نل او ايل دال تامل اّساشاداد اننا زيت من وكتن | اشاحغدايينح الاكل رمي الضاد

 1 يم همكم امان ا! زءلعاح لوك نانبالزإ انالاندازؤ كوكل اجل ايوبرتو

 ل نصا اي ساس

0 

 رانا

 ا

 0 ا ٍإ "ا الام ظل

 هلوسر ذانتلضيرسانل انك داما يفت قيل اتيان طع اجا ذل دلل ورغانمن هيف

 كد اوْو اخ د اي رك رار ثان لز انولجاو اوكل هكرتفل اجب اوت زف لس ومل 0

 اان اوشات اندم لط قنة كل موز ل جدؤ هند اتت يجد اغا نمو مد نوح ذل ازكتتساءاقب لعل

 ْ 211311111 مل عَيْسنملخ مانت 1 لجل هس

 انو حالا و نيزحال وردا دورا يعم يرش اءلوص الاخ ب داحالان واج منع
 اتر>

 ' ا«وممي كاونؤنب زان اف اهيوطند ةدؤ رسل فاهن :وئش اوناكو نيلاعل ا مَرهْنن ني دانيل انلصو ن الا انكم

 و كام ماطر“ 0و اهيل ومو اهشزددو (ييجةنو الط دن فنون اداه ولع كاهن ؤطتكد

 0 عل 3 وك اس رخل وو يا ا ةخاهمقس

 [كهيعار ا ند ضغبال ان اكك وحال ا اهنم تقرعتو ل ا ا انزكطءدوىوزءانزك



3 

 ْ ل :نلاعاوإإب انوقبو لوارم اعط دنع انر لوفد نوعط زب
 ا ها ع نوم صول انالا يغش 2

 0 سل
 اكامجال انتي مق لسان 0 ف اطل للا اكم داهجإل طمتبلع تل ان امزح الص الاذن امد ايرطعل از صر تانيالكن ل لمؤان
 اذا ايرتيلاءابالا عز خلل انس هجرس و | تلا هيلع م ةمجنمل اكدللذراردوون اول انل نمل الكتل
 |ةيشدشا ال زنا ةئاطستاكعهنلاط نات مازال كي حا
 املطابل الرد ثدلمادزومل ا: نش لش ل الل اطو مضيف زهو منيب لغتلا طل امنع نارا الارؤهط

 او دارالانالانينضق بانا سد المل اف اهملعت فران لاله د اكذ ا منياكيتتيعنم ف ثمل ا زله دبتس الا
 | رعتسيل مبكر وعل اطر 0 5 اكلودلا

 اكمل كلذ قاونتصن الاذان ضبا وضع انمةاكع راف ماهي: :اذاهج ا ٍييتل هود دل قنل الوصلف

 أملا اهبا:زك ملص اناولَص نوموضمل يال 162ئّتلا اهب تاي يشاء كت اد اوتلكذ اًشند
 كيمبش اكن بنج مجلونعو م ءاذاب ربكأتشا ماكحال ادايانضشل ىفاوذدخ ادواشل انناكوز بالذل قرم انل العاؤشبل
 ايجي ميلط كلاب ست كدكاو كح اكن ةداوا جابه ادكسامةنيوكتم اومن م! نم نيب اوني معلم اكحايزجماكحا
 «ماغل اها طضإرمهوزمو رذنل لوبص افاونلكت كلذ قا. باخعلغين المن كال نولي ناك زجسو نوجد

 كيا اهنجامازاوجاورعز نفح منسف الع لزجاللسئل ىل لل زناو ضب انهن ين مالطتم اونرتفثاطل لص انرهيتشا

 ا اهو اومإ هدنع كلذ يانور از الناب دخالاء زل اىوطنلاب ناب! شت ]بذا تلزنل طباوضلاد هعاونل عضو اراب

 الزب ول ل كل اطار هجن عنف كلذ نضل انام بدنا واط اذ ناخالا قام
 اة دار ا. ان ادابماكح زوز ع لانج ايار نسم عير صوصحل ادعاهي رضنال ذل عيب افول يكرس مذ اناث طه طباونتنل اد
 | مخاطلخإلال ال ذانم اهجالل يوه د ريطللاب ييزطل ]يب ال عني الو فلكي نكس ؟ىنل ١ انيالزئفاموماكحالاضغب

 | قل 12 راولا انا اهي تفتر ةلوئصالاس اهدوخغم اتصف سال! ايل باني صيت آل لهل اهداهئجاللستل لفة دراؤلا |
 في الا ااسن اااايتعال[ة اة للاسنان شمالا ْ

 00 زنك ايس لكك لذاتنومصْعم مام سولخيالد انزل لنا مهدتع ثا مٌوصعل ون

 ريتا الوكيل ع نح ااا عسل لف نونا متن لل تن لفحص اكدمذؤان عتود الانزال نبا

 تطل اواو هازل تال االان كللخد انجن نبض انما الجيم نفاس ول لظلايز اوا

 يل مل ينسف كك بل قط كليم ال تيدا هن ار كادنند الحال ءذجو بركات ماها هوا طن ان

 يشم نويوب مايزاناي ف اوصتم اظذوهطد مجاذاد اغز نم انطق منوع لزب مزمل جو تشي خّزي فهم
 اتلاف لوس عتبان منين ما نهزعتالكلا ط د قع فيان معتم ةنك زب تب
 ومالا كم افحال خم ماههإلا ناب ازمفلل انس امال اوم انل زي ميلي وفل يغش ل ارؤهشل لثيلثنل اشي لحامل
 ا تلات حراسات غض افا فو المودل تشم الا كذر كشري يدهش وشل

 تد':ليالكس در منا وشباذتبشلا ,اشبل كل در وش الكان حالا الك ازوكياه شنو يال الملة نعتز يكس ابك اللا

 9مل اند ال يل تا .ازيالكهد اههلجباهاوئحلخ متنااونبسحا
 0 "باق ام نومي نواف فيل ]انآ َجوعس ال طاذربدم لها
 دن مضل ديمو نمل اند المزح اول غخبال شل هياتم لف كيبل ايدام امتنان طاطا امن لف تزجألا |

 الإ اذلعز اوفو نطل ايو ند الربط تخف اكمائح متع دنعإم افرض اذ ذاماداهغراغ دتعتاإب زال ضتلا |

 انامل طمع ا اطعسوةبتنلايازم دل هيله وز انا بشان دا لا ةزعحار |



 اونلخعو ريم ل ا ال نعد نع هز امد حجل اان انائثل ادد دصى ظل او ءروض دنع نع عومتملا]

 ككل ثدحالا ردد من قد منجمنش * اد نومه املاول نيرلع تعلم انطق فيز مل لوك
 نيش ترال لع عنق اذ كب اجلب يلع جاب د خرذضر اهل ان اياةيثاز جل اسيدعي ويل كل! ادع ىف الكف
 ككاو كسو منيف صرير »ل اجلب شمل وكر اوله نخل خيش اذ دونم شعل وقل علف شن زعل عا جلاس
 ال طوير امل افا جو رل وسر ود الا ةررو انمل فاو طاش اول شل االول جو اني اما وصيد متع ها

 رمل مس شيد احال قييتخاو تم ء[ةيطخاوم اك اتم مناك فعالا وف تن روس لها زعصوض ل !لكك لن ددد اك

 د اتزم تلحند اال خا لوح هفلخ مهنا لكد اكل لك صو ضنا ارعو نييبكاش نم الخ
 200000 ارم ارغنر كا هنو عزب |.اولاعتمقناولواذيحتسءارال عد افيطنم بدع ا ثاذن [خنمئماك

 0 اوعيب]ك اهمال وارال لسباق اون ضاو قل ءايل هانم ىذا ليبتنااوكر نافع للجان

 0 د الاهن التالية لعل شل لقيا ئيلطن ناز الف مهلطظالمةةت اطل حعنلا امزح

 مت ماعلا اعيش ارت لخال رك هينا السن ونصف محا ,توتكاشنم و اشرف اجرام

 دويتو اهنا يمال وتمام الان وتولا ابك حن اماورلاهتانال اباه دشن نالكلا كف

 ةلالدجو كبت :نادازلاضجو زوم تن كفو دين هاتوا ري هاثلاعتلا

 نلت اكل كلن لات أكل لضم وتغ هاذ يلج علق اف سلك راما نورك
 انيلدانلا تلا «لطباوهسا تلاد. ةشي د نان انين دضنل زا يتكلم تنل اكو لل اناذاش 3
 :دتوصلا كربلا نبل, لمذا حز كين اف غنوك فوزفدتب للرجل ناداني فقبل ترد عيابلا

 اذهتلا وتمر اءنكأ و رمل تضفب نورغمريغًقلطم مفيااريك انروجز لعزبةعرنع يل ايس اتم ةومواذجر سب
 0 ا ب ذنمدوتنملا

 ظ 2 3 اذ الْمَد
 0 تالا ولن دينالي راش زها لفات تانشقبا 1 |

 دنع .داسوه 21 ويلكل) نجوا حش تنل ةضلاءاطعل مةدطاج زي ل شنت انف عرزتيغعللذ ندا كسب اوهمنعتكد ١ الجزم ا ظ

 2 راج طةينأ فوك غض نمد و ا انضكتتو تيمي ب تايغزعا بكذا عن انا! نود لاو لفمسالا 0 ْ

 | تاينثزاث انزل كن شوم وم نير غللذ نمد نافتطلابهضزينو اضن ثلثلاد ةذاثمل لعن ايزي مالكم ظل لبافأ 0

 | كود كشالومم ثغر فز عيفتلناط شل لي فاختلاوذ دانل لعن ايرام) ةمادنعؤب ليلعب اكسال اهو | ا

 نامت ونوال الكذ الا يأل داموا لعكعيدحاوباوهد فيضوإلا»ىدوز مارك تش | ا
 اير رشيو جمل عمنعأ ”اال العنب اق بال ىنأ او عتنلانوكل اانا دشلانوكلاةحادأ ْ ا

 | كاهل فرزي الل ككورل اهرتزف ةنزهن سوط نخؤب خلال ناهز ليلا مليفع تت يدااذل ايما يع عا ١

 كاك رزكزكن نيا درع خت ينل دره سيرت قلاع 0-6
 اف اطتدالا ظل ليام فرات ل وال انني اهضن لزب اد فزبل ال اهيزباو يرش الاوندعز ا حتشل طيلول لفبا تا دج الحا قف ا

 را انااهب طهي قلها عطل زيلناننئاطج عينيك نوط الاخ, انشا تانك هاا لا
 | كريت انت بلللا فرت افا تكن الكرد انه تبامضا فد بط اوفدو يطير فلل اهدي عمن در كرما ذأ اك0اجاتن نفع نارمالاردع |

 | نطلب ذات قكتين هن جوش ننال يزكي ثيمتمل عمانتل .عيلنضغ ايزو لمس

 | مالك فرن توت نهب ءال العن انروعإل طفح اور جيلاو لص وسَذ ىوزينا انتوا طسا )دنع جت انماإ 7 4

 ْ | ةيمتالاضنارتنبانزعررخ ذادإل بان خاد ضيف النا تيا ومضت دعيت نانو ام

 ا _ ناب امل ان ودعا ةادضوفالجن

 انوا مؤشر يلق اف ان ةلادةرلاكنايم تهد



 "< || نطو |! اطضازم اهدحيز ينم ازال اشم اهر اي زع افالمل لن اك. ثءاوذ لطفا تمل لجل لنوكي نفر 1 يلع

 || داع مهيمانمجب مالوم موسوس الاسم

 010 يكل يا يح يول دابا
 ايم مسلكلا ئشوتعم نتمنا ضعب د االكم زبد ندجد نم نهتم |ملاو | اًصجومَتو شون !نجو دم نيتم ان الانس

 ل ةحاو راش ندم انه نيب انورغم نكرم حالط ال انطه يجلب نامل عللشل اانلم كل سر كلل خرعياطضلز ل ذاو

 ذو ”ءا لجو ان ندا لعد اهعالاوضتمن اج كّضنع ضعي كمل ك]يجخل ائالطماديذاخنم اناكإبممالكرتزانم نس اظؤه |

 عدا شلل اهقرط مه انك عاطواطن كل | مهبل والدا هنونرشل ا: |منرالال وص لزهر «دوجوتيلاناوكرل اوم

 لصف هداوحوكو بلم كيد رزراساو ءزئلتغ نطلع اكعاسناهننيإشاءالضاف و ركفكممهلمهش مالت ايتعلا|

 7 نم مان انصب ياء ذاراب نيل ييضنلارلنمنبت مو ةرازركمهتبب ضي عاوعجلب ذلانع اهنادحا) لبان الاف عم

 ويل يكل ادح تاغارذا دياطت: ئجاناشلار [مكم باف ريل مل ال عواضن ب لة فنيل ث ارا اء ح يزد مور

 أرني: ردوبىل اكو خاذتل لل عنود تناوله ادع ب ابككانإ لاو "ان ثذ ايام َنيمؤصخل ازمتالاكاإع

 يل اوس يكد داطب قوثول ممل عاب تأ ككل رحازم فخ اكوئرركنمل اف عركضؤورعل نانا زل ضل |

 صخر ادكككا مازال غمار اري همز لعق ديجي نكو نان ادن عنو ةؤلضل بانك تمامالا»“ |

 القس ل نيا ناكل فاك جان جن وطال تن لعل لئلا ناكر كسل طذ اد تبع قال اتفاذل اثايزغ اب
 ايوا ناك ؛داطاللزم مهب اكف ءادرؤ ا نعجز كه نام نمور نكي نطل نالط لف نيبشنلا ١

 و و ودم 'مللزمباؤجف اكل واف فاك لحال اهنرتانم الط ضلع ْ

 م ناصع اال الملا دل ماغير دشن نخاب تتر ايلا حبو عنل مؤنكما ان نيتك نون يجرم عجبا

 ثيكيكر ارح او كلثسمغبل اننهئإلو يل يذل 5 للان : ةشلومش ض ةىذ واهب كلا اهلعلا ع جاتا لراتتلا |

 رلوج م اد4وفا مدار لت دضولط هدر انعيجد الف نيفشما ضف مني دضف انامل يلف مشا ل حاصلا 5 ؤ

 تهتل !ءاضا انجل اهلل الوتلا اهلك وهش بكرم ضن ان بجو وكرم ت طن تيد نيمو ذيب ايام طنعلد ظ
 امل انجز ركون لل خل َكلَس ني اهلك شل ل وصال ومناخ ا امجاد انخالاو كازا ا« ثاةتمل اب اكىف |

 افرك زاكمولتدامطااو من قوثولل نيم ايلول لويد حارق كاتم انا ناوزل لضم ثياهح اع
 قي ذاطارغن نصب | مشل نن طن وكلشي اميز نوع انام منعضبا ضعت لع ءاجالا فس ازيتل جنا داذع ف

 عا وه بل نوفل مشيضيتحبا !رضصن طعاما ف جار ذا لإطنذتعلااب تدان ةاوطضتتا نؤ دنيز ماط قدس ا

 ا يم :يشل اودي ءللكرجاذلهعو كل نار صل ليم احلا اتش ل اهون لمو وعش د

 اخطر اينل اكنمتل الوم اس ييسمسس بين قي هملا ال طّصالا

 1116 زاكسالعق::ككإ ا زن كوالا كاد ككل اننشا «قىتعل زينومذ وخال ايون ممم الو انيزم و ذوخامما
 ري امطار اذمتاََمايشتعوغبال ل طضال ااذهخ تحن اذه إال ترن حطت اهني مف
 ذممياط مكتب ممدانمىل عرق ضال . اهداكت اف كلذ كذا لخدمالو اهمغبنصم نم زمتجل اءاه ل توميشملا قو رتجترالا

 ةنم القبو ٍنرمالا فعاد اًضياا رتل اجرا قمل اثما د اهبشد مهيار قع : زارت مدان شلع

 فاد ريل لدن دعا لام اء ضد شملل انانن تام نم فطن اكاذاعل اك ب دعت نص ىققيشمهلادالنل

 بك نروح نيل هيف واورسا انياشل ياش مزيل منج اثبرعبشلا» :اهناررلثكرا |
 أ َجُح ريال: اذان ادمْدم دنت ناكاذأ نا كج ىدَص م كبطل اهدا ساند كير الازب ترك ادا |
 |[ ةيكارباس سس عبس ة يبل ناجي اول ليم ثكت اناا رلارفن ف زعانل مسالا نخب |
 بسلا غي يدا ملل اذن زبد ناكني يتلا هناك تدل اويل مهنعياذزلا

 نارِغَرْضال نال ارقؤنض انهت

 | لولا ءاهرا ادع زالزمثلا
 ةامبرال انف لومال ا اهيافر الع
 زم هتان كلذ ذي: اكالال

 مكليعملالانرد فخر انا

 ناملعٍإصاهلا دال لزم

 اتعنذاتناكييشلا

 تنال اعنا

 ْ ا 1 "ا
 ظ 0 | ته السنع الحازم
 ْ 4 حس

 | يخت ملم اان .طخرماهب
 : ةرلاضلالاموانسئجرمأنلا
 يد مخ



 ناب عازم موز هيلو رس نهج رجس كلل ذل كي نوضرال اًضياحالطتمال انه باحانا| ٠
 ايكو فالضل خلا عا نمز مهى تلطاطتل افجر غب دخالشد قربك عطا زال يبو مني ططساؤل او
 ظ 1 ا انإناب زحل رنيم ]شوق اهني نس نينو رئي ةطساول اومد
 ازيد خئلا د طساول نيا اوطلاونل اهيا ثمر: وطور تجب لع ينحر لسة سس نيش يد
 اذن ايم تال قه !طساوب ةعزباور اف اة ]حان ركاعرل هتف ئاط نصر لش ريلولا
 هيل انطن اييعنض يد اكياكت اهابنشا د افالطخا امطبإمتب لسن ارجل اف ناخد غسل اهيل لن ةكلذ

 ىاًعطْنَراس اش ريتسلا حالطضال اا ءنهبءاننعالا مدعو انادنل قت, عزوف ول لل زالان اهرب لجونخجال اكرتومسلا
 لاغلا ناهي ضانبت نال هال ش اطال ذل لن غباضر امئان اهي انضلا نه زتع جذل

 تملا ةظرا ايلاف عالة لك د اعط زلوقمل زنا عيبئاف ام اند
 هثغاللا|انالا ولم الهو اهيل صؤسمل اجرت وجرح اوهو تره اف رضا امعرذاد دال دعب كعامل مل:
 5 رمق نعل اجب كلانا اج ويككوزعب نعطن كنة رق باكل نفد نازك لع اذ
 لااا هل شادن اورج, خرط يل وهب صو ايل مهب شل امس طارت عجل ا وفخم

 در" ائهئاو اول انوباطلا هس زيتيغتد ر يوي طنلاوك اليود دروذوب خف ذ ناز منزل الا ااولافد |

 رالاغاقغالاداننال ما ناظم دانس بتي دخماب كلم كن ليس وبا عاب بائاكم مهتما اند
 رحم ان ةيع ةراذذد ىلا وا نشيل جؤعمرتورو |شنيزغذجذ ا لنذلا

 ”تهانضت مات قراطنل لوق نؤ ردن راد داون المهعيدضع هالو فزيت انهن ةتسلانخ

 زيف اوغماو وب متفعل اهن امم ن اناكناف جرد اتش عرو انْ هس ادبعو ناك زد ابعت جاز يل يجرفن

 هلع نيون الا يهرب لج باخ لت آهن يشل اهو مشط نسبل اش فخ اد جاند لتجد الومدنض ن ان ومميز
 تام اي نين ]ضدنا تلف ةدوخ خم تتس موه نلعب ملام يد ضو ءالو هر عيتسي ا: نعيجت لعب اطحالا خجا
 جن اكون تاون تلو ادتعو زيدا عفر اشل عاب يجز ناوفض متل اء نع دون مهي )كلل عن دنع

 ءالؤجظ ار دبعزبن افعلاشسخ ننام غيض انثبوياززل اضن هل اتضن نبل موت لب وبول راكم مسيل ده |
 لوم نعي ومنتج ةباضض لاقي نجل زال نمل يونغ اكن: زم ناوفض زجل لص ضي |

 نضاوذروأةخانط نوادي ونالاننل اثنحأ نر 2من وزع شل ظلَعَي الضال ادب نذر لوشن اين زحل
 هنا ااوْلَس ْيشملااض للا نبذ ءاموكَ ال ذنام ناك زل اول سر اول الضخ نضول يو اوصل, نو رعم
 ضلك ضلال :اةراومان اضم امنا ولم اظالك كلذ نرعنت هرابعل انهن

 نذل فل نع مالاضاكغا توف ول نافع لع عاطل الني لزم مزيغتالغي فد تموز اذهل عاطل
 ير ديت ا ل ا

 افا نول زنا كرلاكايا لراان هزل حرا تداول
 اند انيطامم كت اوين ظاك ياذا ط ضال ونال اهنا عواد نط ساو راقي عني ا ءرل لل كور اهضال قوت ءطئل إل حال

 ظ ىلانننالاباو 000 ا و رمال ا رم
 | نعل ط اكان ادا اكوا اهلسض ساو ااطتسإجب ا ل

 1000 راض ل نتبذا كقول اضافي رعوا بخ تعذ ]خر
 وتو :ذل العدو سموا ةلزذ نوكيا نيزك [ثعوازلمل لزم كلذ نزيد طنكلادامنمالاءعرتش لسا ال نار انش و :

 | نادل قلاع ل الكود اير اضن للا فمي رت لفاورغسجو اكو دش نبك جر كد دم ماب ما اذخ
 َْ لانعدام, ناقل اونبلا:لائزدجؤب جتا فهما اه خالاعلفلاثلادا تيل اف ىلاقل ادا ةرطاكل بجرم |[

 تت ا يس ا ل *



 ا
 ى0 6 “©

 قالوم ان منك لوصالاككازم اهلا "كوم دعس فط:كشل اهل نعذمنال الوص الالي اذد لا
 | ذا :انضل ثاطه نبدج ام ىستل لكد اهطاط ئدان دس |ّتعشل ولعل لف يلزم دانس نرعر ايوب الانلو طالع دا |

 | يب لعويوموداشالااطساز ليز وكزمل وشلل رعيز ايزي طم انا نجزيتل !آهبلماكلإ لضانلاطغشل ميرا فهما نت |

 | لوسالاكوزا ءزانةيهشالماغأ دج لمن نيرل ليز دنيتل لالا جر عوهو ئراهلاد ضلادتعبر يلح! ؛دائسا ظ

 كنود جىوزيومو قمع سار عييهشل]نللتز ذا نسح شار رهن مشل عالم زيغو ترج البكري اننوسرألا ظ

 لنيل نم ننال ينزل هزولانب عينا تش عنان لاش انعةلع ظ

 انتل الاخوه زعل همر نم نأ لانجاةملا ل ةعقهتبلا طب ليتل زف حشا ديف ككنبتع أ ْ
 دل شل عطل ]شجر ن اذا جل نضنل نفاتش ارعوشت ا لسع نير اهيل عا ]طل بتن عديم نمل زج عشلاافا |

 ااتالااطث لال ئوطإ ل ميلة هج جلا اهل عشدلازمرس لعب علا عىرطلا بنل او نة غ و ليتل طاغ ظ

 كبارا ةزرذمج 3 «مسشل اضع بلان اهلان بتعز ع شاع ازعاهنمزددسنم قعؤيلكل ار ومنين بز |

 ءلانل ككل اًميَحْفر اواساهش لصتكديغل غش ينير ع نصل

 كلبك سباك :كلنل ليال غولام اي الشينم ]ككل نان لايهم دمام اا اطسالادينهتن ْ

 يتلا ل عيجار نال دحيلكف رين ناكل اف مزال انءاثَب اهلك روق زج معجود اسال هن ال ءازحالا ظ

 3كم معو الهدار كذ العدل اضلذ انس 2يغيزمد ضب لانجاز نال مإو ىنتلار نص نه« هو موُصحل لزنو ظ

 جدال انسنال اثنتلاركاء از ضنل اراخخي الباك ى ري ارد هدوم ده طع نا يوزر طع عنج املا دراما |

 اكاردانال ل بلع ملوك اال شتا اي طر اكل ا خلو كوريا منعوورينمعمزاطض مو ضملاةذخ لع ذل اعو] ل لكذ ظ

 ىباكف عنخ ىؤلبل جيل ]دج اسال نيزاومفالا دعس ن يجمل لجل انوع ديرب كلير طيزلالخ أ
 كو يطل دنت اي ؟عينرضتبل لق رع ين فراح لذتيجد تكلا عنج كنز ةيلكلاةريو عاقل الا ثيزدهفلا

 مهل اكل نام الضان كسل افغاجنل السلا انه كون اتس اهضضخبل لق ادن لو غانا تل الط كلس عضوم
 معيش ماك كرت اهدا اهطعئفلؤبل ال ماتبتككلل ناشد لوثصال لااا ناطق لا ةرطط رضاك امان كر اكنرملالذن

 ةعيفاروك تاهل جك باكل ذج اكل انغياششل | الوه ؛كدحارهب كل انه قلن اسر كو كلغش ا اناو

 برسل اباقلااذد نشل انك ف دّركللال حطعالاعالضج نعل مخجل نذل اشير هلا نور يل عضو ارضتبلا
 بيكي اداذازعوباذ كتي اتجالتع تزد قي فكان اتنين الاتش ازا غنكل اللشل ث امالاع م اذان اناا غال
 كيرا ١ د اهماذ |منمااك ب كم ىف اكل كح اذ نعم اكل اذ شن اهل َسفل كلنكو رك اهم او اهلك ضيا اتصال ا ذئالع

 فكل و التمار ندا الكا اركاذايحاظر اكدحا كيب َحنَسد تعت ناو 2س ءزاوضصلا نه ظيالعلا
 انشا از عشب نهم القتل اع ذلخ ااهالاو اًمبِحونلاووهشنل !ناعدأ) ان نان دمزكذ ب كلا
 كي هلعج وزنا ال قاف عزنا ةءالع مر ادَتَت ضع نال خال صلح ان ديرك عج علل )لب كم الاداذ تال كذا من
 نيزولط:ممؤم اكءانشال ظرف لم ركوركال انعدلنل ده صو وزن اررومتبشي لعضؤمف ناك ادرك ل ةاف طل

 كلا اد نيكول! ةالخالاو نييئافان اككشل القبس نعني نا نا_ٌرس ايلالعةراعضاولارضغيؤ ةرلشم

 تشن اعلا هنري بتي طفلك هان لناكن نصنع ا دانزيركاذ بم كافرظاذل اندلثخ اذ ايدعل ار تمزؤضا
 00 اسف نرخ نمد انس كويك واذا ان اكو ىنلل لذ ناواًّستنصم مما زلنا ضال زك

 اةاكونلل الخ للا غا اير تانغ تان اننل الان اال طما] نعل و يا يم ْ

 قعدت هن اناني اجزم: قع ف واكلاليب انا زياذاف كي اكل هيد اهيملاشاث ايئل ا امى عزت

 كل هاش بادرلع ندا ىخ تيجاو دوار واد و فس كل نوم ل عور اظمإ او انين نع مبدل يعتز مييذحا |

 ل دجل دج انزاخونيلكل المتعب الهر زوو نعود نعول دولة ع نال تعز كي فدان لي نع دس:

 ا تس ل ع حم ع سس

 ا 1
1 

 لع

 لم
 رخنانرملا

 يدلل يصل طاسلاد
 قرلاز يحتمل

 تين لعزنكاالا
 رات الو ياو ةناراك
 ضل )انتو اننا

 ناَددَو نايك فاست
 و نانالعَي ص نولاني

 ”مراب نوزرشلالالزن الخ نانك
 2قباهومنو كحاؤلعتلااواَمج
 عزاه )ءكخان نيك راض
 نايم منابع خ5دد دوي

 بيالا سار عن نوع دع

 ايل بازل صلو
 جانب لابس: انشلا

 ء[عااتل اناس اكسادعلا مو_ذاكلا

 ةادر مام رهو تولاَنْلا

 1اس 3

 ةولش كت ءارااوتد

 يئن وهو صحا
 مال داون اياك

 ديدعر لع



! 

 2 نكن ملل
 | سالو
 ْ ل 0 2

 تارالا 01و او |

 دنلال راج دال ميول أ

 ١ َنيسَيِرْلا رملة يئزالاز |
 | َنْيِو دلو والا ئشالا

 2ةللاعن واللا
 ةلولازيقفلا اما

 مةئبا اع

 ظيادامَرْسوملاو اهتزت

 رطل اعط 2

 د |رعّسمد ءاداظقن طكارلكا
 ا كح يلع >8
 ا ارضا 0 نهال طا عر ا

0 1 

 ايدو د دفلوك

 لراعي دكة او عل ذ

 ياس

 مو
0 
 متلو اطبر سوم

 مَِصْيَم غاتاكَن 6

 ةهتالرسز
 هو ذه

 اموعصا

 ل ا اا

 | | | | سس رو ودم الا
 1 17 باد اخ نيزه نيد عض ل از فلكل ال يزعج حقو هغ ادن يزد نال د6

 نييعاناشر !ةامالخ نفعت ء)اءاقعل لان انك نس ل عوزنم دس نر رجا ءذ انف طع نه زل عو مهر

 تاذاتن نات لتضليل ممرات عج نزلا انامل 4 يزكي اريك مقعل الت شلقلا ضال زم اا

 كب اذهبي زف و دات طبع بنج رع نشل العون! هير اسال ماو افرك سارعكو نيرو ادت اؤمن اههيتعا اا
 اكسل ناش عّيوتتل[ل د لل عض ارح لع اهرحادرتن ناو نائب وَما عع اانا ا را

 0 !افززنانإلياذ لف كس انامثكت اون ع عب دالا دل حيز اوم صك ان اكفنا, تسال مج لذأو

 نيب طيغيهرر ل انكمز شان الوم اهي انا ليا اف دركي ناريبكودانثال لوس اههزكةزيؤفكا ناجل نع
 0 داجرعيتكلانه'ناكن اذشلذل ىلوترضو اند يزعزفكااناو فيان
 .انائل ضن ليس لنزع ميا عمص, لل عازكم د تخل الو ظافدن انما اذ اذ كي اناريكو دعني هه هين جول اد
 لفل طم عمر نط انكم شيال !الونم ديما سامان يركن زف اطوال هز كا اع رزيجإ زا زعاّسيج
 زايد لاط دجال انكي د الا دانت عى فتكا اناجتذوكشن نزع

 اهرّشانا مام رزكت ادد نال عين الا واف نيو ته ناكم نوكماجرد ليعبر اللوم مهعؤكااناوط سي ربخ

 افرك و جتدالاق لزج يوك اناء تمن يزعل ل نع كهل ل زعن جز د نع زن زعانكم زن الوم
 ١ مدانعرجرتكا 1 ا ا ةرالر وها هدسأسا

 نعي .نعرس عزرا زعم اهنل لبن بجزيتيعازك كمزتلتل عانت ال تين قتل ادت 00

 هت اطزعربتجازارتديسم 2 ل ب ا

 يرسم انس :اذدؤ الل ادع نعمت مزعيضالإزرخل دع نهاد عن وتس سمي ]هج زعد 0 ,

 | نعا يم! صرت اطساو د فبكت از هيلث نعاعشلاو| هس لريتصجلو قا انارر امتريؤ طر عرولكن بش ايغنعباشملا

 ا ووائل رك اناوطتدصزة دعس نعت نين وطن تلاخاذ ابكي اميرد نيزه ابان جفكا اناولئيضنلإ تع

 اذان نكن نت اهني ع زعات لع كب كلن نمر عمتاذلاراهقيؤنكا ار كارزك ل بعجلات

 رك اهراثسإ تلا كتيانزمتكد م تزعطابسإزب ار وشي غكافرملا |! اتيوق يزعم ريكي كل ذكو جز لع

 ويلز نريد نحل سَو دف عن بع نوطبإلا 0 با نان عيرسل] .مامالا

 11ه امص ىف جل ادع ' | اجتاز وز مهزإ دونا كيم ايزل درا عزرقلاد سد كف

 2سم مشجر اكسو يغش ير جو اناا الع لع م تهز يل نوع نيرو زماكلا

 2 د0 بح عل هش انما ]ضمت يمنا نو ايل مدلل اغيربزهنو قا مززعز م هز اكل فورت مثيلا ىزنلا

 - هانز عؤبنلا] اني لتتلل انضر ليز عوق تكلا يملا او ىونقلا وعن ن وام فو كاوا سوتسلا»

 00- حاكما اكان: ى بو «ةنيورتشم نوي تيس كوم ردم ةوالطسإ سه رع وابل

 ”تاننل ان النزوح رز ضف جز, اهلس ئولعل طخ بز د خول خونزب واو ىدزالادتبجؤكر يابشنا |

 ا ف 0 ع المل ادعت هي كسللاءؤموندزهزع ا

 | تيذال ناهد غزتم ناردعد ار عوكا كدت انانلكلليجؤكا انا از ؤم اذ ا زازل ار غزت أ

 ينزله ان: ديزل اان عيرسما تاتو تخل اتزان
 0 دعو حافل وجاء ندع ل اخ ليج زت ده أد دعو زإ لم ود لاو ء زج ا قع ىفاو فاول امغ |

 1 ا ا سعر هز هال رتح) :صورهاهدعع ناعم طع

 م 40 5

 رقي تدير عت انطلْن سمهاس ]وحالاز مع 202- 3

 همر 1-0 تستر هت ددجا و 0 دب نير 2



 اقع كي نف دا ناثذ نيشان نه حلالم نقاطه زب عدا زعر ل عؤكم »يطفي لمت سما
 اى االله عت كبت ل عينا ينمتلا ل عوتكافل ذكور الغنة مذ انجل طم تجني: ل رهو لعد

 [يليذحج جن عيذمل انيديلوالا ارا ازين تم نت عيذ طب اولاوتاما هوازن تردد نييكتذللا

 م انيدنود واع ة جول منتج ىنعز دا وب عزبت#نيز ابا خول ناكتشاودهؤبل مخي دزالابكع |
 اينجل نا يان اك دال كذاك( انفاس نبط رد هت نلت نبشانم حقه ةاعنمد |

 تنوشودا#نبرزونهغحذ إل يبنس ا كيؤلكزث اخر لاننا [:نينتك ناغدحددتلا |

 ضير اكن نبه يوغا وفي زاده يجزم ل نعل شيك وا غجاكتلا نكن كتل ام انك االدابمل ئككتغد |
 | الااعادلا 5200100- انهتصناكافا انيبازتنن سياج سن افا طق رج لعرب جن |
 | مةددسلانم ذالطد انت اذياذفازوكلا ليوا فيجا رم ةلخا نير افا د

 0 تهل انا اذا نترك اش تعنبدهم اهتعنبدْعَمَو دين ْنبمماءنهزبحا فا

 :؛ تويز اكن مخبز اا ايزي طل وجزيت بويز ادظنديؤ هوت اة اكو وما ذاف ركل
 ا وع يس مخ نش ح خر امجد اح جوبز ن اؤشنم

 دلل اركي از ىرارل اكجَي هتان ارا دا دنجم لزم الل جمان
 لمح طلشم بال ام 5 تيكن نحل: زعزشم را لواء سشتل اخاف اعنيركل لن عبتعت يزد
 نك 00 ع يد يوما تيدا لناس اخاف ركتلاوغيللا
 | دحانيبا مالت كر اذاوه ابل اهتلنبكب انج تو وب ويسلم هدوم امثنلاو |

 | دن نا احإلَع 5 5 نناكلا »اكدت عر ال ونص نزع سوني كفن دوي بيشغل |

 ْ كان ان [ب توريؤلحباندازشت [ ص انااا بمب تنقلت مي |
 وامان يضازم ب اكلك ازباحضا منيح راض اباكأ اكان كبت بنراناثذدانكذال ايهم

 3 ننثلا زتتخؤم نإ ف تافوتتح موه يجز زلعلاتضاؤبابن ختي دعك |
 ل م ع وب اللف نغاونلا رانج الاخ اذن |

 يو ص يس يسوع و ع ْ

 ادابنالهبذ ,دللا ركل هزاغميرتغل انص تتبادل | اكسالالعاجسبمل هشام اهل نانا غاز غافي هذد |
 تفز كيبالأك نيالان قة ل البترون طل ابتتلهل ورا عن اذياللف 5قجن ل عينة ملكت الذ عم |

 ١ نمر دقن ا.ننلتكد مارا المت اطانطر ناو اس اننا ذا رد ان نالتندك هر ان كج ]لت ذحاذ

 أ دا اناني قط زكاة ندا ,انمانمس خان طفانرءان نيت هر حاكم مداد !طانخال |

 ا هع لينزك طر اخانلا ناكازاالاتكعانروزخا: اف تلحتل اما 27 اركاب ساني مح

 ١ | ننال فكرا نو دال كريز لوز ود دف هيلا دية]كت ضمان

 1 ييمالاب موك هاناحأول ارامل لهل بم يملك تنل ارالدازاوز ثلا !غج انشا ال اعيش رنجت ننال

 || مجرز مخ اىنضوت ةخاناخ دلل خلك اهلا زم حش فة ندنس اون سات لسا نجلس ال قفا
 0 هنت لطعول :ددنل اقيم ثدجر الل دن دعب مني ويا

 31 نب لانا لا وو نب ع ري وو اجت ا

 ضل اال ةنل اعوانن كبل اان اا تسالي خيااال وكت دين ناني طلعنا
 هسلاب+ 0 ةظنفنإلغ رتل هتؤكا توات اضاغنلز نكي ابعت دكر ل هشا
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 هيزانلاو تخالمحائونل ال قذل ايه )كل الل اذك نا زيخش الاوضاع ل خل عزل ثيقبل الها مالك تش زلا
 انفه طعو ث رع نرحانل حال طضابزع نإ اكحالابر سم ظنا ار طيخع ءاطمرعو زكانل هذ شل ا غض مزكلو

 مكمل ازيالرِخ لن طهنستل اذالاطا انك ةرخاف ركون عرس ابل لفخنف اذي لي د حن هما اوائل سن لعب وحول الط
 2 لنوكايم ةعخاؤرلضن عرس ابلاففاذ القاف تدع نقلا ؤنل ةزعاملكا الط انكر ح| ركل قر ذصنملا
 دعاوف نطو طضضالا هنأ الهادرازخالا ك2 نخيل اهلل نوكو فال نخل نواف عمور نوال ضر نعد
 اوكي فانا عضومبع دان بلاني انا 20 اهب عى 05
 نطبق لكاياخت اودع 2 ينال راكان ديد لمي نال نضاؤعف كده انه
 تكااءنائإالا ثب رخل 0 ادعم ا

 اف وآل اثم م أك نطلاكا املاك :اّسلاص ماك ين لاوةراهيطلا مر

 5 2 أك ثانإبزلاو ملاك احب أي تانياعلاءناكعالا انتل
 كلا كر ىلا بر انتل عاطل الاثم أك ثالم نوط داتا

 ناين اراك ت متل دم ينتاب أ 5 اكول رضي اكزيانلا 7م أنو تانالولاةنالطلا
 0000 ةندليتتال :لكفتلز اناييفكوتن
 كيلا :اامامل تسال لف كابات (قص همن اةداهجلادد د لحل اب تيل اف هن |بملا تفل "نما 0

 نكي ا نيل افكت انامل 000 كاهن
 _ ممر خالل أزل لطنؤم هو | هيضخي ناونيوعموف نرش مت د

 هلك | كتاف ديتانلات ايلات تدور الخرب نطرحاذ د انيد اكيالال |. غنل كشيتد اااه ردا [رزلجلا
 | جالك با شن أو 1: تغل ]ناز ريوغلل انيق ا تان اوبالازم هلج]كَل واو وكي سانباط

 كانجنجاول !هيوحل نانا اركالو هرم حا حراك محال لاو لف اهبل نخ اءاذغب ال |: طخ او هين ادا

 0 الالة جن نوح 5 ا ا فطلب

 00 00 اًطلارع 24 0-0- 0

 ا ا 78 7 1

 0 هيئضف ولعلك د اكذا جذع ماملع اهكرذ نع / 2
 عمك مو يح 6

 كالا 0 6 ا ا

 ب | نيت تسمياطنانلسن رضا

 6 كح 1



 هلل
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0 
 مج

 2 2 رع

 ديس مج سم ١
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5 ١ 

 زد جوجو

 رة ندر 0

 مد ع كرا >2

 ادمخلا

 روان ني ض١
 دكا

07 

2 
4 

 9 : هد 0 0 0 0

 3 قل لقا انااا بيز ط اتش ارز اانا
 0 د هت دبش ملاح رمل لن 28

 قائم ذاززؤل رمال )لمجال 1 لارا ةةداياز | لاغاش ا قاربحيوعُل 1 ١

 ناي نم اللسان اهترس ذل منن! !زرشم ادم هن !رانإل كفالي نرخ تاتا يراومتلا ١
 ل ل دن وانت موت هذ ابننا امل لس اولاد حل رم َضودباد لكومم هنو و اهلوَملَجبرصدآلا

 اياب ن1 زيت تام تالا ند نولي مو اباكيالاذ فَ بأررتعضو مرق اضبس

 هدام مم اون امال 21111111 اال المنا اه مصرع انتم ان طااول ولك امما

 يَ اواو ضر زرمابسعل يووم كبت زنا اللاهوت ل (ًوءامشلا
 شلال تالت اي ايه كفن ايا | لحل ارفع ابو | نابولي
 رمح مزعج نعال ل لش رعب هدنجاعز اج حال سنعل اسلم ال ولان الزاهيلفنياست

 كا اوم اًماخ كماخ الالَحَم زل 99 اهربداءإ ل مرت لجانل اننظعتسا ذم الات قلغالل

 1 سمارت اح كيباذ ايا تفاعلت انا عواد ايام ايا نيت ا
 0 نلغ تفل ان نحل اعيد اهرَبْوال ل ! مرسال ناخب وسر ماض الاع د اؤاخام لافت نعزي زعل علا

 دم قلظمجباناردساخلا والا زراف بانه أي ا ”طاغلل انام 0 0 انلتلم

 ان قترف امن ضر الا كانت انابجذ لفن نيزاطجسش واخ تانغ: قوكل تهز جنن اوهرب اعنم

 15 ابجنككالؤلود ترة هلة اشم كاان دو

 هاا نما اكدر منصمومب ننبه انوع اوم ةلاباغإ اند كسلما |

 د ما اهعاعش نمت شل نيج ملك سامإ ب اواّيْبااحاذز أون َنيَمْوضمْناائيَضواراؤن ا !

 اهتنلا نيب افق اذ فوك لانا القال: اَانَج اننتيخالا قدك

 8 اانا فانت قي ضن شيعي نبك ياو تزد وول اذط نفد الماما ظ لم اكد اكول اب هما ؤ
 ٍ هفطننم ا ا ا

 كافكا 2 أذ اوو دوو هنت كيل ان ع هيو ىلا ْ

 2 اعل || هلل امنع رغم نالت ثم ا اذه فدا د الاكل اال تام هن ها اشن انايل اان

 004 ّل 0 3 1
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 | ةتلهلاءازال التاّوعْودل النالا
 | ةتطالم كوول

 "تورطوا ظ طن اورام

0 



 هزت ننل السل داق
 طلال نك ةيلنملا

 دلال وطالت
 كانا

 ولاعنت انه الضان كنه اخاف قرط: ساعدوا وى ان طنا فضو نكطانل كوه ؤيلع من الكف كاست

 ار دال ل! انكر عزل اباؤخف فير لانل اذه فوود حانت ور كاع لسن انجاز اناناتط 2! |
 | لرمي لاله ع نع هدابذ هابي فان اك كل المل رئيت لاو ناخب ش ل1 )سي تاملاناجتتل افا
 ىلالبم ابيت للا ]ماجن انتل لاذ اجامل اوم شو انيتل اهل فض كل: لجل زال نوال طاش اعنا ليم
 |اوتكتلارتاغر بن النز جميلا ننال اد جمس ]كي م اطبس ف لارا نعال الار حمل اذط نيت ا نيبال لهن نضال
 اوكا ةتنج طل زإلاطل ان لاند ابذالا, ف الا يزكاذدل اال اخالا اذنه ط ترا اذنه قي زم نيرتح
 نلضذازلإةؤضلا بانت هذا دكر سون نادال اهلا نس كال زعلت نت الاخ الكر ةرذاشاذكأ
 ”دربادعا اجاني انكم جن اذا لاذ ياذا اًصاضشإرثكتد اهااعاد رك[ فا ها خي لضم اهنلكشتمخف

 ظ قناة الدار غش الضاغط هنغن ايبخالا ًهظاك رئوي حاس نم هيلعئاتلاو تايلخا ذل انا كل هتفننعأ |ذامسبلاتاناتطقل'طعطجد د العال انل الا بير ةف ل رشجو عنج ل طاش ندد شل اا وؤجنم هش هن
 ْ ال 0-2 اثرنالاءاعم ل اهنا اش للص خل فعل ل غنا :داهزضن لماقيشف يشي 51 ول! لانل ل تاس ئلا) انى ابيت وك انج طعوجو عمر ادع هر ايداومن د اند وح ء] مزح رضي افلا لس ليزا ااه نإ عل غون وشم داني ناي ئعز موش ملؤقورل العش اد ذقباهنس]ك]مؤلتلا |

 أ الذازتلانضضيخز رالف ديزاد اضم امج الئتوككف ايا عجل ايفان د ؤزحالا ثول ذاب طي ىذا
 | هوتلادتس قي ليئؤيلح كه فق كرز اذالاف ايدادأد انصننالو نالت خالل ادؤجد دنع وب اشم الان طتتب
 | لنه اس ويغك تنبح المزمل لفن يع طييتسر نإ مك اكد و شنيججال امم | ضخ ونجل اث ةدحد نع قواك الطمي

 | نالوا اننحف اخيوئمإإ تشل ؤب در ثيل لين تاهل ماه خنتل وغسل ملاطةاطا ف |
 | لرعجتوتىدزاا اكو انيس زخسبا ال ءالعلو ملاذا كلل نق ثالوتل النسل اون عون :رطبل ليي كل نكت امش ثيرصبا
 للاي هزم نتائج اششلااونالا فط تما  طملارئنرجي ال يصب ثيرعنت علل نال ينبئ رخل ادفع

 لغنإ املا وشل لم اهي دنع نانا نشل ئرنرظلا مؤلشل اهل اذدال اين ننال قايغوتمان اهنمىزلارؤنلا

 ةضانل ا لتءيضين يمناتفلاهلأ ل افرل ضانل لزيزتيب كشط كوه ان اهنغد تاناويحئاب انس نرافيرا يداي فاميش |

 ظ واو ذ'عو ضف ناذلاد لاا زرع ؤهوير ضل هزل ابةعنسل ف يلاذلالاذل لح لال اراضي انف طبت

 | لم نيف اننا تش اناول رجب !الابتنانير شاش الكناري دغت ومما :زكتلللا

 | اكقنتل اف دكت داقب هنان جت مل طبل هزل الغاز اناؤتينل لف تيا خدت اة دين اها نانل شل لف دار زنا ذع |
 أ نان لاننالال تف لوزلاول ايلامول ل اخ خبل ضمان قوز ناو ثيم لود تنذالاخالا |
 فهلا ماا دع تان جيوش عادم اناد شل لماتش اذا دش اماه ينحل اان يما فكتع

 ظ كالا ناهسنموكلا جب اهب |صغنال كاان زلادحاو !نيلب ديدان اكدانحاذارجد امن يبت أر

 ا ديقاللت لمده انظضاباكف ةرخوبا نعوض اظظ سلا خلا ودود يت للالث
 | لب زدم لال ين علت 50 )لوبا فن ونكسن وزعم فلن اؤلخمل الضال ا تالت ايلا

 رافي اءاهشاومتعب ءاهو انش مل مجلات زل واخ ل ذك و تينيع ايا 2ازن مقل ادي ين اورتن لعل

 ملل ندافرو الل قيرعل اذ كتل اوزيل اعوونشل اورئيطعل اضل اص الئ وطن كتل اد فنمل او نآنبالأ |
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 ا ا اع

 1 ؟ءكاقا فان(
 ا هك نبال

 نب نكي جي | | عماجتطاولاىنل 0و له زل يزن :نددص اعدل اش نجل طك ننا7]000
 تي علا الثلنم يننشاال كنة مفر الد كن عوط اال خانم شح ا اطلخن طله ىلا نمد ىل اطند كراج بلل تلبذ

 2 ما ا | | فلك داتا اعاد قللت نع بقع ذ البناي ف اب طخات قدح نب خل كنا
 3-3 جا ١ عتيل ناو طبل ند كشارهدا اعتدت راين قلل اطمرظفل امدوجتوف نادال است 5 دنع | مل ]باتل لد

 ير تير تس | | ةفيردلخا فسم نا ممهشانكا اجو زعش ل ننس ميلي زمجوهشاز اللعن لال انهت رز شمل قف
 2 < : ماهن|اهلفيالول نام امل نط فد اذتش شذ انبالار انخالطسسن ام نم غق ن [ئب ثدحل اذه طانمل لضخ
 دب يب , تاك يرض عطا ثم ككل د امنع ده, ناعزع جز عملا 15 اهللانس ف ام2دنلنروهجما
 تي دير | ..[لهتحانل انا دنه نجهل دج ل شلال غا ةضادنعوال اني هج اءزنشل !ر كك يرغ هيل اوه زمعامج
 0 | نيت احتراما اوم امل خم طا ان ار ايطمق طبعا اهنا عا. انا ننال الم تلج
 تي اقتل هزاع الن راو هلع هاف شار نيوتن زك الاب ماما اًضورؤنن نكعلا

 2 0 0 مر اةرال ل ناين انل طا جازم نلمح
 تك 2 | | ةضااب وتد دوةكو دنا لشتؤلةاط ت دال إل اذغةواذعل )| ةضالاظغل ١ نشل تحاكم تكلم ال
 مكي ير 2 | اظافر لاق تت نمد ننج تطبخ لاذ دنب ثديصع نان لاطن ملي طغعا ارش زنجي ان ىطنعان عمل وحال
 . 2-5 أ دره أرِذَو ومدري المج لفعل ايزو وه وزي انجل يتبسَو هن از نتل يطا امن ا لن جيء سو مخ

 >5 طوق اهتعضَو ايلا رئي !ككض ل تهل اء طوؤشل ا عدتضو انتل اود انك ضد ئيمَسنل اوزرمكل | انضو ن انينالا

 تضخلااههَد ضوه او ةوشلا اتق ضوزئارلا ضل ضوركوتل |قنايل ةنضوعتطل اد نزنكلا ئضوركتتلا
 0 ةنهرل اوق قهاة سعف انييؤلا غسول سإلاةكتوفاط سوال اهو لت مقال قا اع 3
 «<فير تمس عم اكن شسالويمللا ءةضكة طفلا وزغتلا ناضل اكيزنتشلااطدضَو ضو هدونل ارربكلا ضو عضاؤنل او: | ااه نض

 0و2 لنل ازين ضو اطنل اكمال الاككتضد فضل وترا عضو صليل هكضوملتشلاودابكتننالا ضو
 طنا متل اكد ضو زاماول نص ا ا اختلاءّضو طخ اووي
 ّط نضال! امةضوط الث الوان اعدسض موونوضحل ايما طة ضرع اطل اهدزغلا كدضو ءانول اوماو اذعلا

 ا ذو هل اترؤنل هةضتصالخ الاوز احلا اد ض زن الاول طاب !ًةقض بؤ نكلا ضو ىذضلا قضعنل ا

 | كال امة زا ائالَس وس اكل ام قضع:اناغلا اكداكتال اانم كضَورؤرمل اووانغل اضف ملا ةدالبلا

 اخي طن كتضو لاو لوكتلا قنص داهم ااظنالاننض ثضووصلاو دعاظالا اه ضو واصل اكوا فالا ةض ناجحا

 ْ | ةيضتن كتل قضى تعم ياي اطعفضتر تت اقوياء ضن ينل اولا ارو ديَيمل اة ضع ثمل انؤصد

 أ دتض يل ار تشل انتة ضو زهاذنل نبل اتمضَوِيلل اياهم ثذ ادضاالا دراما الة ضو دج ملا

 أوز رولا اطةصر زكر طتؤيلصلااهةضت :ةذلومتلا هلل ااه ةضوخلل !ثاخدنلا .ةاضر دلما

 أ ىزيؤتل اي ءانلا انتضر ءداهتل اولا تم راغول اخو اف ضو رككو :رثاكملا ئضوماونل اوءالاسلا الم قض

 | نمضو اطل هذ اكتمنسالا كضو ءاغزل همبتع زال انزع ياك ضورافغ الاةباصالا اله دض

 | قرانا ءاهلكل الا ند عم وزع ءل اهةضَ الاوزون اه ضو مانل الات زم ا عضو جيتلارلتككا |
 نفت نست نينو الخيال ةدحاق ناشي اوينمكلإاساتاكن اهللم ايا عاين خطو اهب

 | هدو اهل ازز تبكالخخر ني اًماءاثنكدالأو اال عمايل اجل لف كوك تك لذ تنخ زهيلادخ نق لكم
 ْ | كول اكل م اارجتخ يطل تيان "اطيب اش متمعع الات ب 58 نانضددتغ اطعلاءلوهدااَمغَتد |

 | ذم اخ شان هو ان فكذ تاو كيدحل افقي يجرح اور انهيت زل يهاب تنتائايوم

 ليز تناعابذ اذا رض معدل الخد نةرؤيزمت اجاب بال اعود اممذ )اهفعضا راسي نا شما انها
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 قارت ربل ول نأ يأ ارش فجل 5 0 و 15 وو
 ال ىزلر 3 نان رثإ ن0 7

 7 0 0 3 ل 7 وتلا ' ْ 0-5
 . 4 ببسأوا ! ةاقالا 0 1 ا

 ايست هوت جسم عطس 011 |
 ظ | علمونا نانا لؤخالا اناث ال ابانتكان كلانا كفرت حل كام لظلانا مت يذلا 0
 افاما كين مزجوم ليلا يعجل العوجولار'و لماذا زو وهذ ازيل عجول ءانيزكو اب امنه وتقدم دغبأ 0 :١

 يلب طندنيةب وهو عاطل ار شل ازعطراللف انكي مويب] نعل عنصر دعم م عض ط غزل طعل انسب خرجوا ةفعذلا نوْتتللاب
 رن هر اجالل يل «نيكتل اهراؤخل اعاوْرا اانا لفلم يطال !حاوزانت تعتد ىتلائيؤح ماخ ةرب ىذإ اخو 10 1

 تي اكشف ل سبل انل اقع ال هذ اناره ماضل النطم قم نال اورزرتعل عينمر علان كلاين نظف اين ممل: ذا ني لا
 | ينحت زلو جزءا ال انلكشنلا)بائلإ السموم لوط اطيل انا للعم اوقو نامي اهل اي ناك! مانع مَ
 وجا,واضاد نجعل: !بئغ اكل اهؤلغ قات تربل اننا ناجل لان جاجا لس تمدد 1-7
 8 اده قون امْوِذاكلاو اوةاكومول الي نط ىلل خر اهي اذ اوما نيم لم ةكران كسؤلخا اعاجادمنكا اوف ايل ماب انع

 جالا لان ماطااودوسضلامابشل اتاني يقال اهنالوشم الا ةةاناجتخ تال انيانستسجءزرطلادأ ١ لي
 0 ءالنباتماطتالذاضمدما اطل ذل ملا ىل لت ا نيكل انرمطنه ناكل هسا 7 0
 الة رو ذرملاءافشالا وجوب اء اشغال دما ل افتلانيكروَس ا بولخد 3 نخر ؤخنالضيال اغتال ويشن اتا هوبل

 نا تالت يالا وتن اونلاين الل كاران نجوشو مسالا هرضبرهاظم لحب 0

 قامت ليز نؤيندن ا الر انخاضغب فرد تكلل كن هبنعل القواد انياب اغانينا 0 2 ل يقل 20 انف |
 0 اماعمرعرشب سور وزأ لاذ كاع ونريد ان هني ل مغيف نورزفغنشوف نودندم أ

 اناوجح اناوجم انا انطت م دق اهشخ تصر اقج اجب اءافن نما وتضم احح الصف اول اءرؤتعل اوعيابطل اكن اركوعنل واح أ

 | تلعن :اعفاضَو 0 ءال يسهلك هججسلا ميال ترها

 |لفتالال داو ماما 0 انيلبقترو زم شخمل ا ايلا او ز الار عيش :ئتيز لصف كلن كو ماجس |

 لي نارا عانس: لج كت 5 5 لا ؤ
 تاهيل ل دم تحت اسال داش للة هياط تملي

 افضل مانع وسر ون الطلط د“ ضىدلا انلريكتسان هل ردح ئروصنلا اكل ملحم دار مزمل نااار

 اللام لقكمشان اوت( ابن يول اناوكاتلف لة ينالها هدى انجل افوخ غض )جال ككل نيلوغنل جتا لغاز لالا اضاناو هبل ةخاور تن اناوف

 يلوم د املا كله قناص جول اقبل تل 2 اب ف ال اطاعخب اذريورخالار وطاف مرطتو 0
 خط: نر زعؤ ا شلل اهدادتمابن ؤفصَس مل باج فشال اف نط ئ يل دج زج كئنم ئوسئجلامماذنلا | 00 0

 وبطل كيالمذلا 0 غناطزوازلابتينسو ضي كراانعأ | وتل |
 فيول كورال يشازلباقم نوفل ]كك5ك ركنلطااتلاوناجل ممراوزراغالمنلاذانلا | ١ | هيض رن" ؤ

 نب ل نكد فاي اكايرة حم ادايفخ افيق كفر انك و ا نا [قنل لغد نرجح وتغاه:لكت اكان رانلذ 0
 نانا تشان لع نما لش لملف ادام ان الالام 00-3 ؤ

 نال اكل ولم لوب هه !ينكاامرتتس اع جطفعل الاسقف كمرإ :لمهظانم نال و316 طوااكترزباة جدل راباقسلا؛ 0 0

 اهدي ءامسياتشال بادنكال اسال باي اباد يضعان هل ة بطب هركيال غن واسمها
 ا سان تاس الضامن اه حائل نار 0 اهداضدأ | نعم
 |. ةءاعصدادنت تاتي[ مداني دالذشل ضمان كي انسال اانا بادن عايز هزه اد 0
 | تخت , :فمت نقبل رطل[ نيبال انكي ان كلف دايما انزحو سد يح | عنا

 قولا اربط ا امنع تايولخرلا اكتانولخوت نش ةدارإ !ذهطاراخلت 0 ل ا

 تاتفركت ١ تامين زعلانة زلداخلاوهذضد أ 1 6 0
 معضا كانا



 لنيل رون زم هنج ل يجمل انءداختل الض يؤم اان اغل قش لك سس خل! اعساو جل زي يىاقجد
 | انتيلوخر كد ضل نعل نجرب ان. كوخمإ لهم را: ل عج .!ءاوماظوفهو ىلا .اضالان وق ضع انهن سدال ذيل ابا
 , ندور بكو دكت |.ف ناهس ب ثتاشلا مزاجي اراها وطه ن اربالا نشل لف مالكلا انك هربز و عحنض كلل وهج

 انّمزيرجمنل ولم ايتلاو مراد ان ]لاك نيج م انوع قادضصنل اال ضامو زل ابنوكيآمت ال اكدرخالا مول او

 ون اال ناحالاد ية الاد مالا, ونش ءاجيل خب ناب انس دزيونشل و |نكو عتطل بمن كلا

 'مر حضن االا ازكو ىازضنلال رئي ابئعمطل او ىف ايت ناار ن وكب | بل لضعف الا جود نع اوس اين الق يخاو

 الانس ل مخاد ئاخال ان يكل كف دان ضال ويف هه ل ذل اء يابت الباف ثاهشعل البتر خاللا تال ل اطغا
 ادكشلو وغلا ةثدفن فرز اكل اعل رت دما يي جوزعش اشي ئاادلقرل او رتشنل اد لي نال رطل )بنيتي: ساشا

 |فملكوتل ورث اان اهي ضي ن ان اكرامابة مل اهناعت لا هناد ششي نا نايلي لش جناب نإ للاب نوكيوم
 | كيب نيوهرمزملا هّتضوداههريتزماهينملا جالا وتل زلال نا تال )ع قيال كلا هنش للا اًيحءدوءالكب

 ]ليا شاكيرا نإ كوس بهات الل شاول طلذ نكن دش علل
 ةفالاكدإ الكل ال ايل تت ئاحدجتولاومل زاد لل ءانضمد كارل هل ١ ادخل !ىهانم لكوتل لضم

 اه اهيا الا نوكيت انا تتعامل متو جاها دكضقنف|انلفلالاخنخزلاءوغل باقل ال اههلش

 لعب قزفل اك ذابغل لن عمتتب نون الملَو ان اهدال بل اوما هك ضم عمجسمر ةدو كن ل تمل اذلب انس فوه

 ومزلنهنل ااه تضوزتللاوطياذ اللا ترنغن نوت رمل اهوشلال لعلوم ذقعلاو طيسبللاو ككل

 | مخلب لا نضال ةنظلنل اوهويزل دانيت ل اوس دنهل اونا افالم هن شاور ه شل !ءوئل طلخا
 | ذولا اد ؤمالاف نزتصنل اكليل لرجال نتل ئزنال لآ انو وجلال بال ضلو زيؤوشسخ اورج لاوهد كرا
 | [امِيلَع تق انام ائوسنل اف نوكيا ؤهر كلا كتضو احسن مداخيل بو ذكلاه ةضودن اهحتسرتج لري

 ا

 (ملتلا,ىخيم ايكلد ايل مالا مالتتسااو ين نياال ك7 امللكلا ناي نتملاوهق تملا ضعت يانغ
 نطل ضو و مخل اور هنضهلتنل طويت اك انتاضنهؤ د جؤد اجر جل طضفا برلين فلن افزالاوم
 نيت اما طل العن وكم وبنضلااوركد م عملا دن رضن عاج وكب ثاعلا تضحي اد ونشاط تضمن لا
 ١ اقرا لجيل نسحب اننلا تشان عذاياو انتلن دان وتتلاومتلاوتراكل لعمجانلا

 ضييفداهذ اهنزضخاواكما اهلَرَذ اًمَدشايان ظنا ازمذنرلذل اهرئضل 152 نملاةوفل ! اًمسض س اونو كرنل اورئالل ١
 دضإسجن اول أونلان ةوختو زي ؤ خال ا روم لا رتننل لاذ شي اكعد ملا غناهض |عيادص ف جير كفتلا نذل
 نذ عاجراملاا تا همالا وريم طاب اناه اضن كيف نلف اجل الا كرن مل اهم رؤس كلل اهدا فر كالا
 ليضمن اويل ان ؤضل زا حاونمدمطخ يتنبه طخ وش طلو زبك ن ايان! تو كاع ضؤج
 روكي ]ابلطلابا نيت لال وما جيا عوشفلاك جرت اكو انشالاةايلاوه طنا اون ذاع ال او زوم نافل |

 تيد نموها دوما نيتل ىف دلني ذازخاعمقذزل اوت ادم اوزان اوكا نيم اقساولاوذياخكلا
 | او نيا اهطازع العامين ءدمل نول« لهطول ف اًساكت اكان تح انا مب زيو ننس قل ف اكد
 جت يزل جوتن واط فو فوط امانه اذول األ ام نكد رتل نعل زن كنطغل قا ذل رمادا
 أ يلا زجل اخلذلإباهدسا خانم انضم خجل اتوا جود فخر |منوتخل اوستن قم امد نلاوهو ل
 | 2 ان سومر البلا بخن ابان ئنن نش ايزوتالبلا اطتضوانال نادر اذن 'نالاو عيل اوه اعنا قضم |
 رك ناين امج تضاجو ةلبل كاين ازمم :ذامل انضوهعنل الإ اومشل ادخل اين وكر ادذخالاون اضتال اني

 يي
 00 ١

0 2000 

 .نطرشلاناعلا



- 7 
 هننورانل الجال لسلام نا ناافلول اح لايزال كاهن عا نيهان اذ هدا تيم ادت ١
 21ش مو الخ ابا زانلا رباط هيرمان تاج تلا بنا زاير اس قانا يسالني اني تغتد |
 اناا ربنا .عااض/ الاموال اذه دش اه تضامنا نلت اسرهم داني انهنكك<عييزالم اننا نان |
 فا اضرانجي ماخاب نول نصل ذل اوم از يبد ؤنجناغتض نوكو قل ادؤنج مالم كت يمال الام
 نيله ذدداعممالكل افطمجملا جانتي للسلة ءالئؤلغل اب اضرخ اذ هز فانا انايرعثي اكتنجز ماه عئب |
 زل مبجرخنإ الوالد انمار وما: لهيب ؤنج د دوك كك نالافزشال مجانا ذالامءانينل لكس البل انا
 ل اهضاءالادابيانضل عيجت اويكو نيو كرب بسكوت نيني نب كاد اذ اخس ف لد نذ قيفونلا ابو |

 !البلاراللبلال آول ايصاخل كَل ظط ل ظدءاهجر السبت ل هجزت شاذ ا يماطم نعل نائم نع بستم اطونغ أ
 ديو رغافام زيتي ن يانج ةحاظذ ان ع يضش ينل منول يلا ذك هانا سوس ثمالة: ذالاوةيجالااتا
 مرش مناط ملف هن مخلط ف ولنتبا رن اضف قطشبلل شالا ادا ]عدل كراج طنا شمل لضم متنا

 [مزمنعت الع ضعوا ذل اذهومإلل عفو بم ظن يمل اهنئلابانجلا وسان مرقلالإ جمؤل اال اضمن

 ام تالةلهلكيبابل دويل ياعم إميالنبال جول بتال ملال عتع لخط لتاحاللا ص اشلابوفنل لنمامنا |
 اذان تلال انتمشف ددع يفار عتق ى نيد انساب اكل ان ئضّدر فج انس نكي[ !موتنبال اق نذل افنان
 انيفاي طلح رجالا يل انه تاظوتب ملقا ومان لفن الس لزبل ذات لنا طب نوعا نتانيا

 1 ل6ةينتؤلر الش ذه دي جطلل ]منان وش كرت ]يذ أش نعدمي, عوق طل جالو منيط نال
 اططلج نتن فيا, مرزل الن زميل ادني تا القمل شان افاعي ممل
 | ووك اماجد زم ال اهوارتسشنل ادت الوز الل ان اشنل اتنخخامجوم انءالبل اةدنوانلاببملال امتد مانت للعم |

 | هراكل ليني ذ هخاؤماآ نو ركز ماجلان ة يلام مؤ د موفق وكت زئاذل نال خ ل شتان
 | يشد اكو هزمحالال «زالاءانل اعلان شدو اغبل عاطلا | ةنب ن اوه صالخاّكاو ماع ىلا ءازكت نيت متل ال فذ
 أ. عقدووراؤفلإ اكدر ندا يم اهتل اكتم كح! ابوش روك ناوه توسل ضد كلوز اءايز واد اغا

 |تفاإ1لازذاومتطياشنل الازد لش انايقكل ال ازداد احن ايلا اندااهتارامل لزم اهييوي!دزؤمل١
 ادراك اقر فن ىذلاتل اكان تيم ضند ايا ال ان مذ نهتضلا ذا ءالاومرككوسمنل طل اذالا|

 | عض طنا راكان اذ ساس العرغل هامل قلن يلالاتض نكت الضب الماك تالا نهم
 | قتبلل نا اداء: موو كيالن تبغ ندعو علني اذهلَسَداثعننل انتنك وا زعل ايليا اكتب
 مخي ع يان داي تش الدال اطضعاكاننل اهب نك ركل غفل عئشضل لمن ادرك زهرصابل هش تالت
 لج مك كول هوس حو لمهن الم ب ذا الط ض انو لزمن ازطلا اراك ن اوخالاابوعرةسيؤان وكاد
 انيم »طن اخلاكاهتنمو اجساد لنيل ناط اد اوزتلكل ! اك اضل انما انفال ضانضالا اسد ضو ةؤاضلاو |

 تبيزكلا زيا اهانذاوعامولا رز اوكا امالي باد التاللاظمالا تضم هوذا اداببلع لل انمالاد
 < لنقل منذ هن زبكاناو زم طل انماظاومؤم كاوا لسا نشوهدداهيشد اخري ثمل اور ١
 رفرمالخاظ اهل امان اةرنبلكل امد اهيادل تاهل كن! عل وكتلل د ماندال اكل وعاش اطاس لوكتل ا ةنضوء اطال |

 قمار ينجي نط دبع قن<فاو سذن اخس نايدنبل ابها لزوم قايل اذن كش وزلجاشل اطولصل يؤش ١
 لدول تر ايتلع الضام نبل إتبع تور اجسام لاذ لراس طال جعل اذاني اهزكللب
 نيا اك انباطنخنو نانا قرزكل جيل ويد ةرسانل فايا ضن الفطن الخ اه كاذب درا عش لنعلا

 كل 1 ا ل ا

|| 

! 
| 



 | قتلا ومالا احشي نيل اهيلب الس حمال العا جا فالله نحول انضر ابدل لبي اءامدوتح عييت |
 ال اناك- نفد حلل ذو تاننل نساانن اه اونملال بعت رمش امور انئاكلضإ! تبول ئاطل في نادك
 ل1 نراك لرب نر ارامل انا قيال األ ] ل انش لا جت صالخ الزنبق لعف ينل اكن .ضاّم د نضع
 | نن انياللقد شخ نام ثئر عز اور اذهل هش التت ه الوسم تل انتم خول ب ثمن امني حان ان يهعرنمل الع
 لكتمانل لوا احادي يتطلع زعم ش ل اط نعت عان كلم |ج ماو هن و زعلان اماسي انه ليج وملك
 | رخل ل كيال ثار اذلس انل طبخ ف زعل اكلم امنبل ذل لن امن فم وعزل النت كن انس ال ضزت عشر ايراد
 نئللج هانا مرد ًكضم ابو ااه يلق ءد اها نوه خل در اذني اسنع نيل ضم
 ىلاعن شال اهنا ش الله انالاامةضو لكفكنيتل لنمرقنعل ادخل لئرتضنل اذا ةرق كيطنل او نال امن ود
 ال راين ات نيفداضم فاتت ذسل اوبؤستل وهذان ضنالا اوعاذ لفؤتلولز الازمان اجا امون ليم
 ياي وم سليل وهب يلبس نال هب كيت ناو قل زينل انس سنس يل ىو
 | 8: لتبوتل اختل اضيف هلع الالات! ناو نان الارسال كيتشن اد
 | لادن هتنهزع عزب ذاك نسل دل اوي ضالافوم للا ضو طن جمان ركل الوخز: ماقد تح
 | 5م اهيل نعل اا ل اع! وهند المنيو تاوقشل لف جرتستب ىارانلملا عيل الخل ايتيل شمل ااا
 / كل اناةانن النعل ثلا طوال عز وال اكهن طدتل اننضتد نخل لا هبح الصب ىدؤبو اهلكر م الف طول اوم

 ظ ”قاكص | دا نيالا: نئبا تل بسحب هجوم اند الخ هيون ]ل طم لل ا ئغسل امج وبو ظفر اوال الا

 كم اعد نيل كون اني دلال زو اينتل روما لظانل الغاوش ز ]طل لعل داون مح ل اش اكانم ارث تب اط

 الواآخنمضيالوأ سالو لضرب الزلل ماكح امتع الرين لكك ناك ءاًءادص ظضاءانضق نما مهو لَ
 ع [اءامدؤشدداينذل انامل ظةناغذ انيمراكتادتع ىوننل اخ نعني اهجطرساو سول ازعنتك منغ إ خش

 اناا هج للان اكارم هنو مانت الاوان لذا رب ول اذ اع مطهجزم ان قنش تش ف ايولف
 اهل نحيف مة ب عني ل !ذابهننشم بالشك يوه ذنبا نقنلر اداة دامت ير خالا واليد لفينل فاه زي

 كامنة مانم انيك اجد هجنزم دانك عطا اذ هطخت يمل ارامل !نوكوو عماد اذشالاباككذ أم

 ١ يقلل اطال ارئمالاخ حلل ةريغب [ لانا ئَناحخو امتض ةغ اكل سدت خريطإل ل ابنزفتكث | طاح ام اكتر ابن الا
 | اد دمام فطمتانخَ ايم طيلانءانب لهل اهلك فنه اشنتو حاف ذالاتبول شلل نقع لنالؤيالا قرئوفنلل
 | ختاناوداشنادج ن ضال ات ونيل نومنم نؤشؤم لعوتنل اي لل اف تن اجار ةد ايظا قل ول اءاهلاذ زد
 | تان انشلاول ماوقل اكل اطنالا وحنا رصتنل اهوا امراض امل تنال دماغ لفكر اد خان شا ضلع
 اوكار اد اعيش ل ةىاننال || تيت افذا طف شالاةدك نشل افك اكمذدادبعل لفمب ىوتبت والا سلا
 | (خيضلاودالوااةل لن اناخ كت لآن صل تاديس ط عنيف ةرئاخل اة ضو اماؤت لذ نيت اكان داو نين
 | هلراذالمرادانينتل لانو منج قص لوني انما: تل إن عام تلق ماها نجل داشتنل اهراشغلاذ
 أ لقتل مانت انل عازل اهمعوملا اهةض جلول !كوفل لفن ناب شبل اب تحال هز كل ان نعال ضن عاطو
 | اطقلا انسة ضد اطتل هن اول انما نوكتس تاب تمل ومر نول الكومي وين انزع لش اهاجئيزل طاب
 اسوي و خال بانل لل امنع اطغ ملك راوتشلا عقعلل ا : دا شل وعش عجز ظن ايه شت اء: داغتلا
 | هلة ابو انيباك نجلاء اهانلك ناضافتل امو ةةلخال لج لانا لش اهؤنجرم ايا انا
 | وضلو :رنعك ل طونهر انهن ةنالاو منيل انال تزن لمي الاهمال اه ضج تعاطل لل انتنإ ست ل هزيل
 و مل اور اه اظفاطمل اه نعوه بلغ تبل نمل نعل ضل اوه الضاللا قضم كينج نضمن جمل طن هند لزم
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 0 ؛داثمال نوهنل ام ملاهذلاتذاهضثسال ار اضتسالوم نواهنل ! انه ضو نإ غال
 ةرانانرئاقسص# هروب ال افدامزاول نال نمل ادؤخنرم جل اناكاماكيرم اونم يذل اورشالا لال يرتك

 اوه تل اخسر ذاوه لم انل اوكا ثا هيل ثمل اورتن طاع تلا انا ناننص كاذ داو كاذذ اف ءاو نيش ابو ا

 دنت اهتعل هكا منش 0 1

 دعا 0 : ا الافن دس اه ا 0
0 

 ا ةلاجر دوت ااًضتافجو كمل ءابتدنالاكطلذل لم | مارر سو اهي اهنعرل اضن اضع شعب ا: تسانماو

 | الفورا ايضاهل الكب غا انمالاايّبتل اؤضاامكلول يشاع انا

 ظ وأعيش [.ع احا ذات آن |طلب زبسٍو بول قرم اج دال يسع ف نازي رخو اًمماذ وثهفانكسد منعم
 | هنانتفلل 0 ا

 002 0 ا ا ير ما كنان ام لَسِاَوَس |نالإيك

 ] قوموا كناحئول 1 سو يعلو النمل لبان جرمان وكرت
 5و زكاة عاهل خو تا فال طء اشعال وق نام اطدوحوالا اكان راف شر كونت اج هل اوراق مخ
 و قع 000 يرسم ا ل كالا
 |نطاطعال قعر اذ: وخاطب تملئ | اماما احا اذا تضف 0

 ام نص تينا نامت نعي ءالالن يخيم ناكل ودون لنيل كاسل ابر درحالا
 لامعا او را غهطإ) بحفل الما هن الاجل ينل قال

 الوب النمل غل وح ابل ئن نال الانين اهسسنوونرتش بلل شخ لإ 0 ا :
 زا اان انة رت, نرط ولهم وان هرج ز قمل اذز :رتعراكل ار تصف ريل |[ رق
 كى نوه محل عطاجن لزب لزج: عزتي تلا للافاقلاورن كاز نانثالز 0-5 1 ترتكب هذاا تلا تضامنا
 راك , ثصَي نممتاع للف تلح نط: ]معرة نينل المعسل انغل لت ركك ذنب اخ كنه كل اناس! ايوا .دزجم

 وحر

 ذلك ار ِنمالْثم ال ل اهل ننل لقا هشل كن اهش لبا طيترم*الو رسب ل ان لونععل كلن مالتي واناد تع منال ام 2
 (ةلجاؤجا نإ [ طاب ة عاجبه نتاج ذاك نئحلاينق تقلع اجو فزع اطر ذ انتي
 3 دل لمطار ءاماكل لولل للفت كام عل !!ناماساب لوب ىلا اذنه دج ممل انس نليالو ىلا ظ

 1 م لإ انندالإهو مك نفاه شعشر ونو تلمع 9060 كسلزااهعلإب

 | | نددت اي ماتماانفتنم ةهاكبتت م نندن ةةعفلت مةهثكن بنل ءالؤهترؤل اللف د 0

 ظ ةاباط فضل كان اننعا جشم اضم اذر اكايضزتكلا اك "واضح ن ايان اوعي تزال اند هد وح

 دل كلن ل ان ن ان اعيشأ عر ائع يل !ايلكش الشع قلل امن انام نعنائزللا

 | 651 لشي اان نال سنتر لفعل متين هون طمع كلل كتل كا لانني فتاك : 0

 ا اا اب قدن ابعد انج ةةجفكك ذبل ا اوه كوالا ل جن كف اها كربلا ابينعننم لئلا

 قلجرَع هر وايملا طن اه كهل 1نرئيلَملا :وقلال اكل لانج رانك وزيت ظن اول انام اكاهلع إما

 اذ ا ا عروق يلو طا انا 00
 | ليطلننفدنالا منن ةروجزال نعول يعلن زان نال اك 3 رمفلاب» كيدشا ال انه

 0 | لول: طحنون خدام هلت نانشنلا ل: اان مزلخل اهلانخ اتا 000 وهاك لاف 5

 ةعدساز اب لاف لئعش فاز فاننا اوشن المال ملا[ ناطات لاونج قل 'انالا 0



 لفها نعسانلا اههآسب كوز 210111115 الابدان )هلال م! او

 نما 1 كءااغل لم انتخب وحوار ار وح داش كا و يمل

 ٌكنغ ريل لفشل ابداذاو ند خإلل نت نيل وتطول لن اكمال تو كش مهر ند ناةر عع مهيب نورس
 هلشنالاو و اللمس أنل نع اّسنا تال ئينعوراعل ابمم ن اكان 2غظذ111111ذ1ذ ]1

 فونلل !لشوإ تنتاك مزن كش الت دبذالشتجملا حالضابال يك دز وا فلما ظ
 نضال عينيطرذهسزع انف: لطفل اهي نع. معز ورمز له زعا# نع [ةنيش |
 راو دومبم صو ا ع امح طل املا وللا زعلال ْ

 ْغ انياسلإت :اي اذان اطتيتل اكءاضن اجر طل اقف ثلشل امر ضلال اه ناتشاا

 ا تل, جبع كت اشهل اَناككيجاطمعل اةهنوكن ا ازما اناا يالا انادداؤضنا

 نا حل ذو خيال اظغ كتانع دامت كنا شن نيش 0 5( كا

 هوي وع مل امهةجمش تدل اوء انيبرشملامزننن اليل كير لرم

 انوي تلل انو 0 للا 30
 نكن 1 ع ل هودعل اورْيلا

 عمل اهم نولوني نول كلإ ل فنيل دج اًميوف ادع ناجح ادا لول ادرج نوت وعل ااهخ نب
 بدو دوم هي َْ مي سا

 0 35 سم ها اشارات الا
 | نيج عطب نيازكيقر ل لع دعلا ضال عجيل ناك سكت يدرل ت اكالث اذن اكرنراشل :لالع اب نعوبا ا

 | ايدل لفوفذل ارسْمانا نراه طع دعتلا ف تحل اف داما لفشل ذب نم لازتغج لوتو اجيب ازعنانس ١
 أ بلنع مشن اجاني اكتناءاًسمنااكءوافش لونمعلاذ:اكام نما ادخل اف طانل اش اذ انا
 ج5 ياش سياسس النفل اماسمِللا مذيب اصلا ثق انياب ثناآدع يوهان لؤنعلا |

 فلا هن نالوز خر العش صال يوان اوس
 ”ز: هريجفشاعجي نك ان اين الا -نلفعلار رو ةياغل ل :ان اذ ىذاالتلن لمع يكل ان ١

 كلما ان فنه كدب باوث فرات رابل ا متم زكا لم اكلم ناوءاملاوماظْعملا يكن نتا
 رن اكيوجآب سءاعلجر ان اند كن لما ل اهدا نئؤصن كلل! لناإ لل اهذق لقي ان كلذ الن سان

 دو رام نال اللات انلغ تلانميوي سس نات كتم هجح اكتمل اذ نايل ا ءنه تا داع

 لذهوزاغيطم امل تايوان يات واننا يخافضاانا قا لاند تتايشب
 قدا زنبعل انهن نين اخان داخل تال لاطم انتر ا«ةلليا ل لاطيشير نقيم امنه نادعضوملا

 توكل انزسؤمعزل اين ااناكاذطش ادب عززعز بأ 5205 نا اننلللل ادا ملاعأ

 فذ لعام طئازهل  اذئل اء امومه النوي امل انهم. اكذك اذكى ايل اذ درت اح نمن الف افرثبلا متنا

 < َكااكم تان زم اعلن اخ نغط بعَس قلت: يئس أيل هال كاملا ثس ان كن كضين اكل ايطالاع

 افرظناذ ل طع ] هر عكس اذإل ذنيل سول ص د 1

 ْ هيو 122 ى' 'هل عب لح اهرطن ام «واصاطن ل اج : 1 ان رام

 0 ضل كهل ذعر اواو إلا نافاس هذ د نضع ورفعت م ةماطل لاوخالاو
 ايو دل لدولنل كن اج حت طع اءرجاما فياض فينس الاء لو صال ضب انضم شق اد جان نانا ذدإ

 م ب ع جم

 ديرا

 فرحا انه
 دياونرماذإز بلفلا

 كلل
 كاع



 1 2 ' او

 طز واصل 1 د اهبع ىف اكترككا لاثنانس متابع نل زن عدج اعز أخ ب
 0 ضخ اب ىلا ل. نقاش وهم النمر دايتش ا سوااالاذ 0

 ايل و انطسازشز: كل قيما اهلاطفا فار انت اطن لع ةاتساو سول رن نأ ناتشالع هليل انك
 امانا طميل لغد سن قات اجل اضم نيك !ءاجال اثنا تالعنشل اياهجف الا /فدانفاما
 لازلت ذاذل ننال همي تيلرجوب أتم .لنضؤمل كافل انه لون مسن صتنال لن
 رض هلا و ضجر قرفدامل ايلين اخ اداهزبا كك سال سنا فن اككلذد زك اكل لعد الامال اجا !

 الجلل لهرعحال لوتس ض او عسنم انني ينخر اؤنول امال اذ هلاك رابع دال يصضتاهنهدالض ازيا نجا
 | الانا ااخج اكل ناط از عزدسعتلالا يجيني سي ينمنانبلا تبا ئااسب
 0 ف اًمندصال دي الدح ارا طسضاواويلظن لوي اعاد
 1 ل وم : فز انج ا ضيبزع قر ازحرعلا .(> هل لروما تاون ١

 اوُسرالَم اس هش اب الهر هاب ا وخجرم لضفال امل اناء )م اخبار عل ضن لفاغلا مون لظعل ل ضف ايش

 قانا نين ناد اهلج ضف اننن غوت ضيا ون اوس منج ل ضف الن نوكي لنا لكن
 القا اهندهلل ينل امابلالاطلؤ ام السل امن اذ غلب انمتمذ اعل تضخ زب اذل ليج ل الك تيل فوم 0
 انطابؤذالسيريضت ا خئاداطكب اقل اول باند لب تدفع زمايزيعتم فز [!سبابامالزا| | يطا
 دان يعن انهت تنل اتاكعيمهركسب انا مالاذلانالممخت لما ئنيطضاتساناجزنادلاموداك| | تق قنا

0 

 يالا | لييضف ناد أباد مند كيشناذ اماللعطاذ امها نكتذ اذانعل :لعتو ناغاطل ادعامامحرل نس ل 0 1 2 عروب :

 هتف ون هاند اهنغ لزب ] هال قيتِف اذهل م نهوصي اًمللاذوراطسس ىلا اه« تزن ا اهتدد 0

 مائل انت ناهس ل انتج بملعتةطسافال لعب الب لجوء لرصاط ذخظل ارو اهني ايدل امئاملا ع
 هيا ءروم

 دفاعا ةلكلاو زفت نجد ايزل شيخة يبه اهنجارم اًمِطَعلْيلَعْس الن هنا 9

 هدفا كلا انحاوت لصف ل رينكلا اع مودل اذاعات: باو 2 "النود نابت ول اندم

 ميا انج وادخال[ تجئءاده اضافت ادا انصززظنلا+ تاق ميه تلتا ودخلت ظ

 كائنا انمز كعب طل طهي نتا كرس يل ث جنط سوال نر اختي زم اء شالا ف ذي منهف وش نع

 كر باكل الاخ :ا2نماشورعطم اني اطحا ضخ رعو ءشالاش ادعوا اصف ءايلعلل |

 ران تزين وختاما ناز نهالغاتت اختار ايش ن اماما
 لل غلاتج ب لاس الوسدا جالك اعتدنا شال مانس إب بابا فقل ان مالم
 اهل يقال 0 اوه ناَخِف نامت رام وهال محاولا يبى الع

 0 ا كرايزلر راكي يكن انذاك اسس كْرَآ امتسانل امنا افضل الا |

 المت ارنوتتاب ةاذش اسمان فات اناا هان يبل اع امتار
 ةالروتغمسلا انذنولشنتوزاليذ طاح 0 ارتاح الا

 نيالا َءرَتْف ون وينكس واود ل مغ ازعل ان مَ مرئي ةاعظننم |
 ثان اميين اهوار الاب اخ قدر نوال يضَسالأ انعد ازا اجرك ف اليخ فن لاند تولت ١ اكتبها جمس

 فن د دوا ايدزاوننه د اوس متذ تانغ إو .ثاضنإ يوبمككتلا 0

 اانا 8-5 راكتنا كم كيرالا نات تواصلت ابك د فتاك نلاو
 ملكنا اراضال لجان عنيها ونحاول رن لطب او هلد وفايز: حالو اولتش الد ا 50

 هون اظو وج ع اطافتإ اكن ركاجانكتا لع لاند نراتشوتم يتسم وك ياا || 1ةيتمظ نسا



 ايلول تل انن هال زينك لطم لماع م» م انماي وانغ عزل ثايالال سمن كانك[ ني 4 3

 امص ءمْلِإ راها ولطاش رب 1111101111 نم التقلب

 5 رار فرمان لا دنس القِئِإلابَء يضم وليا 6هقخلا
 ااهز تال اثات اهرب 'ةداي َنولقْسمْصد يدب اهذءاكر نك رنؤغتفتا اع
 العدا نقال اا تقارن م تما ننام

 الجال امى تلات ةج ثكتقن طئاكبتن ناليمال ماا نق

 1 نيتك دنانان هيون تدل نوتؤلطسبال وون وخطة
 0 اميري نال سهلا اكسنت نوت مسا
 3 0 د نوايا منال ة ديت مولاي 7بلس مرنم ماب دج نجاد نمو

 0 نجوا ابرك كال طؤتكلاطا م اننمإ توليت ماكل نوت ناك
 ألم ايا انك تؤول دابق ال ابدي نه لاش لور خرا نعوعيزةكرارك
 كو وس عت اشيك ْولْيَسال ميك تا زيش اذ 0 ا :(انللي
 خلا الوتين ا بزل از نهالغال ند كد ندرك اكيابع
 50 نموت لنك نول موال لملم انما
 ظ | انأنكا كو فانتتا مَ هي دبوس ايزي قؤإب نكد ليوحإ اا كو هايل زكل# ظ
 ف ,انلالااولو ,ا ماصار وليا يس ارلاك ل احب ابل اتا ذا انكار

 فير كيلا 1مل ان هيعسلو هموم اس 7 ١
 | ا ا ل 0 ا 1 ءابلاااولو اكن مطعاومَر

 ايميإناوَنَكر اميل! يسلم ممل ا
 ّ نالوا كمت اجلا اي[ اهاهاو طش يغاائآل ةيبابلت كات ظ
 يا يبل تامر كلذ اق لوتيش نا ءاةم ولا "فكر لن ناك
 اير ل 3لدبكلات قساذال نبل هاجد اقل ٍ مانت رتل انهار 2 اق
 ٍ انيق لت اهلك ن انا اموْسَ رش امن هيب لعن نكن كر هلق غدويجانتلا ظ
 ةدط فإنه كلا يموكتل لش لاعمال ويزيل داماس يهل اهبل هلم
 ا هماءاواذمرلال نابل لسنة ب ميرور نسما اونمل للسن !نِطَم

 ناسا ايدل حسو ةتسيز السوس طرعان ريس سات
 اك اسيا طال نا نتطان ا تاجوتسم .رنجرءاثل لك |
 | فا ايزلدخت فاتن افا نت تاتا رت مآقمإإ و ع دبع لاب الووكعيالج ال دشيالاعنلا
 َ اطعام, ازد اعل نت تن كا نعام الكل ضني دكت خو رلم ولست
 است وجرتما ذهن تن رخإ نلف نا هن هششنا كاعتم نع وف يكمن ءاينذ جن هيلكتفا
 | تام ان انوش ادتعابي بعدت اهفت يضاف اواني لاله الارض إل ةعزفلذشل ١(وق الع ةدخول الرمل
 دعاطلا لازال ش اطل كالش م ل. ماششم انو ثيشوت موس ذليل فاغفر هجن ْ

 0 ا ا
 ةاطضئ ادركت ساننلاظ تلاوات م انما ديد وماهر يكةنعا نهم لوم
ٌ 
1 

 ايل ازد وفل اغتال الوناك الفلل .[ا كم نا م نب تاليظايحتل مساكم

0 

 ا

ّ ٌ
 

 ا



 دوألاال
 2 ال ايم

 دٌساَصْلا ود

 مءانازوعلا

 ا
 انحلال ار مات

 تانج

 فا (ماشااسل لبلطتم لااا نال هتان نايل الطاجتل ]طا نان ماض [نضنل لرمي وغنل ناز
 اند ا ل ول 3 دا 0 اجلا

 لاخذ دل ان الار ءاّقلا

 اان مذاب 0 خي 0 يرش ل ربقطما ب عنقي م مو

 ههلرعانخي مز ةمق سخي طن! اه رهام اهيل ادوعتوغنرتّبوانل ل اوماعر هجم اول اتمنا: دَو كن نءانل تم
 ل و اا سساولا

 2 ا و ل ا
 - كلوش نإ ضفة نانو امن لا اشير ان انما ةمننوتشل اوزمك ض) انسخ ظنو ةدوكم نفحة ل تعيين ام ل قع از

 يللا اال اهو عيل ال لا وضد منش تون ايئتلط بيض ىؤتكتالوزتف
 : مانسمامالإا نفاخ ننزل نا ة لك انل اكيرشنغ نضل بكه وزيت ىوزمل|يزكتم
 طمعا ا وق ذي تاكواحب نعل ادا غضاب المسال مالورل ا ةمالئ طن تهيمن ناك ا انكم

 مادلين اكتبوا ماض اهوس [هوحتشا رولا الزرع اهيتلكانا اناإطقمتن | رب اكنل 'انبرقرسانلا

 "رفضا لصرف نوك تتار انين الكل مولل جان طنب هاتساث ايل انك ليؤلو نوكن تاهل اذالهت

 11111110 الليف دس ذل لل از اؤجاوهن كئلتلل] |نضلا نهض فرك

 كنت بل اهلنا كش ون ىراملينا هله اموبلط انعان تلطات انزال امل عاع نعل او قخاوهج لف رهن وثم

 كاع اذا طلانل اجدد ايان لعل اف ةلونمعل اول ءارغل اهيا التاولذزهكدن اناا اطر كك كفه

 | تكفا ءاضز تعم خنزاةيرلإ ال ما ميس ايزل من لعل ناك غاط كل فهد انااا اذ انالّصل
 الاد ناطر جا جيك تاز :ماللن امل لان خم اناا اذاذجا غادر مورس ل اك هطذألا
 دوريه نال جس تعفاز أي م نهيق اذن ايام لمت شنيالوزراهو فلس ابوحنرلال#ل عر دشب

 ردافملافشاومل كيش الخاو املأ لان 1 اسنان ومتتضا ب اطر ضعت رن ار نمر نلت رسل

 مالا نلوم اله انا كل ذالا نوع اك اذن اخيان وعمله اككاتافص نتا غيل مكع
 النو ةلثال ا ا ماومعل مكمن و وعمتي ميم مويوإ 1 رن وك

 ةئالالت لاذ اهلل رم مدل دان :هلحن نايميد ]ها وخلا نجف كونتر :انوعمت اجزم

 ملا ا راتطل ملدا ا لالا ابدا خوال زوعنسج مجول الص

 تقاتل نت جل 1 وش هيطفللا .اونصِ]ِخلع

 0 اعانالاول ا تي تميم لاخلا لل "اتينا ناتنالفانل اهيملاف انما

 55 انساك دان ل نت دول اك تو دنا نكح غاز ول :لزم و اال اصتنعتي نحف ل ضن

 كوالا ضم كبل يانل النول 5 اةرانئاج از توليد هلت نيس رطتامورثن:العاهنومهلع امِقالْما

 الغنم عطنا اونا البكلَت |اكلل واحمل وفل انج نايزئاج وطين امل ةاضما لون ضؤماننانازرلا
 ةلأرجنب :انالاز كلا هزل نسل ارا نتهكك يذل عنتم وكنا اتسكا ارنا عونا مدح اد
 0 نويضؤمل كاز ل فوم ككل الإ خلا 000 |2-ادذاخ صن كحل نا

 | واجر ياش ل نوكين اذ عنب كت تال شجن كال امف كلن از كرز نكن وكم نإ ل اذا سب! ؤوَم هه اىتل ١



 7 هع ا
 اهجح ار

 | ياش نوكيا نحال وبمن توكل اهئ انمتكحلبل انرن لمع اوس نان ْ هي اتيرتلاث

 20 م ماجا اهبل مْ ٍلَوخَبرمارت ل افسالواآضا ايش وكلم ال نه انوعرن الي تدوم: ول كرك كلم امش

 ا نطل ماضل نانا كلش نحال أيد مر ارحالا ونجا ح ؟رتعمل شيلد اكشف رويل اخمتسلقا

 | مَن اءااماج حابضلاةزراجا يضم يهل مذم نيلي هاللون ش نانماتل لل كج انف وتهلن اني! عمملع

 5 يبل ل اينجل عال الكيال لفو ندوات: كين هت اذاقم فد منخل اإل طاثاقل شيال اهنياكعَجلَج
 ظ نايك نالوا ادرس دبكة نكت ةقهش ايات: :نالومتخل نام اًنيش نواح بالك نمازي
 ف هنيلشرا مانام نيل شمع ش ضار لسانك ينط اى ددتهب واين تل ايوا
 مان نيج خخ يم اهبحاضان انامل دعا لونزت نوح اول اكمال طش متن انام فير تلوسعيلف ءام |

 اك كلنا ئكل اووي نايل طكنجات اهلك ماعلا هش ني ةئالاشعل مكر اطتباو متيننسلاو |
 ل انالاجوب لعل ل ةفوتو كلذ ناك ذك توعْش دم 0 ظ

 اانا «لزريل الم هت ديلا زود وز كالدنع محترم طماع طاذط و هدا الاداحو خيول

 خا الما زل اذ اميمَصا قسم ئل ضال يل الثا لزم تدان انننوركةيانتاخ مازن
 ىف مؤ اكوا ننالاول دعا طال ا وهز : اال ئمزؤفل ضاوتل لونمنو اكييد اؤد دراعه ئفَرهَنلَعَْص اوننعن اف

 200 اخ كلان الا: زفات طك يرد متن دس قرارا لغم ضال

 اخجل رول ]دارك يوما 3 نم نع وفاذانش ضر هنن غضاؤ م شل لن افوههابالا يمل الكذإ ءونال كل وح

 نيل لتمالانإ الاانا سان ل تغيرات الشغار كتل ون دم اوم تل انشاباضان كوك |
 ةلكتلا اميل فال ادن ددناطنو نعمت نادذ الات اوس وتمر ةلفان دانس انسب حلا <

 اوت انجري لل امج مدون 20 اك زك لذ انندالاو و تح اوزنكشملاوعض داوُتل اوههتداهنعر لذ

 انادي ازلان الان خمار اناني لجل علتانعذنل ال لاناكدنلعالابز
 ا كيدشنل اسكان وكين عجم | وف ذأ ان ا تيفومو زيا )نمعل ار قش ال طفلاب

 لكلا ولكل اتريور خالل ننال نط ا اذاطملاو |يلذل طير سإ اوزطابل اذلب ام قفا

 يماز ياد الا يفلت نوضقمم تاكو« ضن دنع يؤ ال ادشم اذهان ارسايايزتكان هل لن يالا
 اخ | جويل لذوي يت لت وحل اك سكك هذ عاهل رن | نترات ند ئزل طال ايو ولا

 اًضياختستنازبالما] اهيفءر وصم ان خادمال كايت اني اكلاداهيكالضاو هل انونساذ اذورتغنت جل اجو نوع

 كل ايرنيوتلا عاشت امال اموت اونا ارقي اذ انس ا ورح نيوالخ نغم رحاد اجلا اهيل زخجي رسال

 مس 0 اهعلالاوهنماب فون ول اونمزكونل اءاهبف عر ةلخّكل تويم اهينوفمورمجام ا

 531 ة مون: رماهنال اهني شت اوتضل اباهناخسند نبل لل اردقنل تن اهلا تن ىقتل اهنا رئيسا |
 نورا عنا زيالعل تلم او ”انمحلا منكمتل وكنا اقلط النيل ننال ايولطملالَسْواَلِلَد ْ

 |اًلباح دلما اد نوكيكمتل نحت زنالا سمعا كتل ]العر لازال ن1 انريوكلاهنانفاتا ١

 | لَن [ضاَمل |طننعل نطو اههنهظ ىااضا نم بكر خل لزم اة نطل لان اهيل اجوول )نبال اذكر ميل بكري

 :داملككرتسنل هلل اهدا نامت هن انعم هله كاف اناا رس لئن اوه انل اهمال مااا ١

 كاهل زبافوكتمال واه سجر كتل خول اريل غل ليل اهانئ شنو هوك الم: زو امام ةل موصل نيتك
 ولن قهنم عت ميض اهل اذ ايل نوصل وضل اهل اثنءلل نطوتش مرفت شا !ئنجيطوطومصت مايوضنلا

 هليجفو نة ىملا انقنكبان رو تقيواف حضن حو تيم ول ل اطش نالت تيهن كرت كانذاأل

 :لساوي اوسش نعي تلا اولعلا او شكيت لد رعاو انسب | حير تن الوم عرعر اياك دس دال



 | م وهن! 1

 الالب
 نحيا

 ا زمنه ومع دعا لكمال ةاءاوتا تدخل ادي نزل ماكل اولشل اولد اذ /هزينل ثيل اكءايج الا شبام |

© 52 1 
 4مل طش ال اطلاق نك امي توكيانالنتل) ننال لذ ةمتحاناطنمل اضافي“ ءداعاشإتا أ
 هجن الغل وتلا ةيانئمالافركهن عني ايت ةلمالالولعتا نمل سالو طبت ان امم نإ جل اوم
 فون ذيل تانيا اوزيزخالاراونالا زك قزف منت انقل هاب يشمل بانل ومالا قتلا
 ديال مالكلل نالمالك لبي لل وطم نكفن "روان تايئاذلل هتجوهلمالولعزعيإش ا ]يول اتانلظلا

 تالا كات انل الرع كانا بتلاوة اذن نزال انج عيت ذو لكس

 ةنبهن تواجد ل ا
 هيلز معرف اش ذا متن باطلا اضل نوازل !دتلتن اوضالاب نلغش نه تناوب صل تهد اوكري يكد ررنع
 | بعانيااهلغا تتلى نعر ملوش ايتتل اله لذاك رنب جا تر غيرمط ل عيا ل دخيل! نعل
 مها ان اكمكوزللت انيكتلا مشل ل ئاجاهن الاهم لغعل نا مالا وة الار اناا دعبل باز مش د دنع امم

 00 انضذشحتو ارجئمذاضؤم |
 00 انه |عاطبل ككل تالنت لا اكلات قع اذن لبد زب ند لوعسلل انبل لت هضن
 صن ديقيكمو الو رلو ضعي ونعني ىلوتسمل اًئيلاطظد تنجز ذهل. ماع اوساط !يقيكيلنل لعل تل ارضا لاو
 اق اذا الاطلال دقيك ف اطر نون عمون وؤنز تاثؤسمملا ابل ل دشن تتاراشتل !مقل ا ودعاألا'
 00 ا ا و او تل كلانا دز دايو ترا
 ا اتضاؤبال التنس اجل عاف انربل انا امص رؤينالل وتب ملاءل لنلمل ]يلي اماونم رمال منام

 هنِلَعر ءنلاض افنسالمل نتعلم مغ كررت فيصل انئنلفل للاب كتل افشل انس اماه زوش ل فا
 اعلا كد يع وعلا وحلا ]هل رؤلف ةوض لهل زل بح
 اهلبذ 2م نحت را ماكاهتنلو زنا كناكناتانيتل اعيزخلب 0 ايلاهكاهف

 قابل ان اائاشلا اةةناكوزجري نخالا ثمخرم اننا لنناكو 2 تسول !منععيف يف فير رجاء اناف اسيا
 لاك لكل رز معن اهنال انتجت اكتاوانتتل لوضف اوك كل ذرب ركل الهدا هيكون مدل ادع

 الاضْب لعن بعامل نإ اطرشل اطاننل ناوتتشلا تطل لذا نفشمالرط ول ليون انفيككن احس ليبيا
 املا هب اوكي اان له نعد انعانننولطنة قرت جالمملا اهضانوكتل اهفوم الط تشل كربلا
 امان اهتز اكان نيولطَسَو اهيفاوبوكتل ايننتل لف مزن نول للواحد نيو رع هر اب رخال زينب اطو
 اكل ال متل ان تول موكل اكناتل اطاينتل لنا فخام انملاوحا رس !ءاونوكل ال
 معمل ارونكم فزرل كر ت تف جالانال اد ل :رتالاناواهغذ زاد: *اموالءريلطا ل اعال

111111111111 
 اها هزار مداؤكلب عبق يلكو اثيضدال د اخال اكهني لعلظ د خاب وزو ماش علني مازتمت اني
 خل الغ الضال طاوعد سب . !لهنت لكيالكل اكن اظل جواد اضعتلم
 ملاذا هاج ماري جو يا الفاهيا بس اذاثسال نين !ذذال ملل اهنخ كقسالل ل اغا
 يميل راضيا دام تسلا ةظات تاو دانل مج ناثفل ادع كال لها ازرل يلا
 الياي يا ئاءالنكسخ نوكيال ع لوزا نلبانغب نامي ”اعملعولف تدعوا ءال غيم نازم
 قلل اكيتحؤلو ان نيم البلا اق ميلك يمد لخط ل نسا: قت ءرلشنل لون اهيمأل اه ازع
 يقيل افراشل اوف ملي زحل مول بانك[ ل طل | كتوم هام ادب كة طئبا لصف اكسل نرسم



 دج هيحوحتو + قير +2 هيوم ناك: |

 | ]هوت زعرنو ي خب حفنل اوزيل املاهمنن دبل اناذ ابل !تراماطل لرموز غن ود ناس مم لزم: ذؤخالاليئانلاأ
 أ مالك نوكبن ا ]هيو مالضم انو مب جوجل معلا ديل ان لي قطؤربلعاوناب ميل الي [ساذل يطئاذ 11 جاب لاذ |
 انمدررشل وزكريا يزف دحافتل نزيز ال تشل هيو تلا اكن مزون اخر مؤملاما |

 زويل ةلثؤل 'للضلل قفاذل لاهل تنكر طسلا لول افرشل اهدا ماكل نم عنز ناتي
 اي ءانعدسالل نب ملاه اضف اشم رب 0000 وشنان يابا مراح

 حلاةسنسم نان نانا ذل نانو اييذل ف رنا لف طالااذل فونكي زي فم ئف

 ْ الش 2 هللا نلاوتخر كب ءوقيثرب وز "ااعرامل انى زر انما ايالذاومدلنل م مبسي ب

 *هداو بارع ناكمتضنزكيآذَملاب ههلعمن اكرفرشلا نع تريل ونجل اهءاؤس | تل اذن اهلج ذل ناي يل عل وئيغ

 ا دانوفمت فلمن اء ةيوسل ايش نال نشل ليلة عاوقل او اذني ن اكت نين اكن تد ناار عس تع
 تادوعملا يمسي ءاجعلا | تس يمْضَءؤ شه فال خا املك تيغزمدودجل لف كت تب اهبل اكيدتللا

 ينال يغنون غشا تر دش جبلين عزا اد بنعدل انشاورتشن طءاكل
 قبال الط السفن قمهرتشنا نم نال تح اروإ 0

 قل لرد عضه ءاتحإا ديار ادم شنوا سان ات طقؤد ىخال ماؤه رلضن بويع

 مون اهإلْفَذ تزرساغالْ ند كلدؤحَو ليفت كبلككلاعنابلا خيانه ايل يزف
 تازمل لنكن وليوحرلوغفا تيل 'نوكل لا اجل مل نك تازنكو نسل نسلط مصر ا ىنعز ايفا |

 اا انكي كمل ذلضما نط مومن نكذ عانس ما ماقكماد انفال ؤكيت يانا
 وكامل نع نال طا و الكم هزمال نين السالك يانا هنش تاون !ننم تف انننكانبزتكو

 اهاكنلك دوال زيا يل ةوتنإل جزلة زال ذيب (تتلاند هول لمني تاغ اان

 انين اها تمن وكن اني |ينرتجل ىو الوم 1 3 انو جانا تيارا الك ةماذ نك

 اهزشل جول مويا منوبز ست شل اف نللب الان ذ دهقلخ مدان الال اناهب اهميج ابل كابا ككإ ف ندبلا
 هع ةبشا)انئنبلا وج عاطتشاءائتل اعط توسط اط كنان سل ناك اغرخاملاغللا |
 اك اوتتت تاكنا لت ش انلخ انامل هم اهنةهإتةلمام تحاسب عابتش اك ناهد الاةي ان لا ين لع |

 اللوم اذل اناكف مل رن لم عا ةاكقال لل هن رطؤم نكلاو ف لمانطتش اطبتشل از اعنا وز تلج عاذسن نيس
 طوع فلوو جل انين نادل لفي زعزع قون شمس اك« ويل افا ؤمازغت | هجن تولوا
 حاف الاو: رسل من للا اطالب ارم! ج شخ داناذل هبل امكن ولطل كلل انهم ناطيتشلاعم

 انامل الل الح اي امهر ارنب انذانم اري كلاه تورو ةماشف د زوزاطلإ اضل اونا سن اوم تس دشلا

 دال لضم زي رنج لوما وطن جلع د قيود قيوم« حلل بيج ل إذا م خان اهنالا ذل
 هتلثل يا امالكلاعضاؤنآلمالك لانو ضد اذا الاكسيل انذانئايداؤينضيال

 هدد, طبخ اختي ينل انل جاي نهذاكسذاخ زلال لجلالض لارا نان
 ل ا اد صان لجان لتلبي "اان ديت علل
 دير اهيلفلزما يضخ أكد انش يف و لي تسانل اعمونش ال نك جيغا ناك ريلي لن اف تسي نيزك
 شكله طولا املا عنا: البرز ش ل عر ارو اكرياوشول لوغو قاتل نس ايضزين للا عاططنالا ول خال الع

 ع نكح تطاول تنال ضف نزلا ور اننا تكإ ار ول العلا جرشمل او نوال
 اب انين طوال ' انك يل طن ااتايش لانا ماع نادت نال كل انيلمز عير ااذتمل ذااخالا

 قا ا :د سويه + م . هنون دعوه دق ه٠ هلع ناك يعج 2



 سمر !ءالا !جرؤل اهب دال ااءا املا ايو|مل ادهم انذ اسس ادافالن مشل نانو تكلوغإا ماكل اقيتضال خاضالاو
 قاف اول تع ئزاناكء اذ ىناظادكتدنجتاددالز ولان از نكت هية اكتللذد هوم الغل از اثنا ا 0

 0 0 ١ هذا || ينس *:.-40:-- *هو ٠١5١| هل وذ علا.*1 ف بح | :ىلاد همم“ ] ام ف !عال ا 1

 ا ممكسملا] رمد غنملد ا | ةاراغ اهنا اناكئانل
 6 ب فتي نحن الوم كياغ ىلا غولبل اها العدان اراه ومال لزم[ هادم 0 د اانا ّْ م١ سو « . مذ 2 1

 1 ا امل قع تنل الم تنتج لا ل اءا طال تتش ام نات الزنا مللع ملل اوهيزملاو .متغا اوصل ازعمنما
 كري ذاكر اهلك كرما ظن هند للا وزجاض قل نع وزعت افق . نوفي ن لرمافئخ يلا دايم نال“ كلل ادت دكانالا 00 0 0 0 ارد 56 1 رفاه يلي ادد اشيا زعم

 ةايضاطلا جلسنا اظلننلا ةينؤللب الالم هس عيلج اكاط شا تن اهلا ١ ياس وو ١
 نااار نيكي يطنل لع لفشل شمس خجل مطنو هدروا ككل اج كال لاول ان الين كنل خلل 0

 ىءدولاتطلل او رك جزل نجت زخات لكدرأ) الشاذ انمار قرون 00 ةيباغ ودل
 اير ةجحانل للان انانرا:زمؤل الا ال وتلا كال يمل فلسنا ملل انف بل ناحل
 ا 1 جو قد رت واط ْ

 قمل لكس ضماهايؤشنلا تهز دكان اهيعب زراف اًمالشم اجبت الان نيا ذن جولي نءانل اعف ملحم
 تيل اءاوزجت لاهل ون لنا يجتل اما نايل امل انف ني ضن اهاهيالئ امان تتنوطا لاييتعنا اريل دن فيتا
 يت قائل ءال مح تنيكذللا 000 نو الناعم انتلانداختادكع كلبك لنس

1-0 

 ادلب

ْ 000 

 ْ 5 سا د ات
 | قف 7كم كاومل ناك فل الغرة سا قنابل طعن اكون اساطع 2 انكمدل .ظاابلا قماش دان

 ْ تباع لشسل بيج كونا ل مشب ايل نشل بدات لات انلل تنبع ال ردت خالط ضخ ةووضوأ

 | لمضنوهنزمالخامو نال اعل ا:مضدبتل ايت مقن لنيل وق فاكأيّررخاال امنك1 ناد ساخح انو ساهي عسا

 .| اناطخاض مز عادل نبا عونسعر لانا نعلم طاج اكلت ننز خلفت اكتب تيل امهنشيلرفما
 ْ المقل ادلع اهياعشمإ ص شاوجم اهيلمل نلف ااا الع ما حَمََس طاوس كامي اهعش دنع عا

 ا قيل اوما مق انلاومخ يااا ]مزن نزلجر انا كت اذا يظن
 | اهلقاننل لو اطاوولشل ان ونملالعزلال ين ا اللا

 000 انبي ولف ناتينئيلبال ال نيب ةتجي غي كتنان لعل غل سدغلعزلم
 لطب اخي ” جنك نا 2هتانامزعز اهزغراهتنح يستر | أ عطف اها هحودلا
 الون رشف دامي نوح متؤنالان .ذالا لعمل ايزل منج وتل واط ديف ديفاهنقز نقيب اظالكلشا
 لينا نتشا ارزلغ دم اهب انيول يشن نانا ننطلق اتت مسا
 يفيحلاكلا ب هنزل امام تنل طبي قاقو حالا اان انيتتل اهلييان ممن اطيمشن [منعتالطلو

 كلل | يخنة ضر لتكن عاقل انكي مس اختناق ا

 هةوبط نالت: انا اكلت ال ,نوست نتا انام تح النعال لكاقتادبع
 فاران نينتي نام دلع هيام هبتنفل عيان كما يربط زا نحيا كب شك
 الورم خل هلكت عت دع ب دلافلكر فنك لاش الشمل اطار اال ابدا طف اركآنتم
 0 1 هم ريالا

 وف
 مدحت
292 00 

 2 2 هو. 3 1 3 / 6

 34 َ 8 00 و 2 7 0
 0 < يفد 0 نإ د. <(ى<ير٠ 6 2 1 ١" اي

 ميكي. حا + ان دج 115 لج ا

 |تموم ل 0 1 أ 201

 7 رع
 : 00-0 0 7 ماا 5 0 , 5 ١ هد
 0 1 اا ل دك كتل م2: ا دي د2 تبر يك تي ل 1

 لا ا ل ل ير فيلا د يا د كن يي رب رسم ور
 0 ا ا ل ا يا لالي



 الباطل ان لو ماجن ناكنتلال رسمي )ل شطمل لب ادن خااص مل يل ناثذ ا آن الاخ تك ام اورهاطف ىزبطم ارث

 000 قانا كابناكدطتب عشا اهنا اطن لفن لمي يزل اول اذللرقتل لىاةنلكب دال إن قو باكل

 | نلعب نيت اننلم هلله هوكي منا ثسكلا برلين رك ية اذ اكان لكتب ات اهي ككل نجع

 كافنز اب ن3 كطت ايوا تل كا اعل نال للف كاع تاما اهقنف انج ازعر اغرب زم لو عشلاب

 هنو ةلنبالاعإ هير اياز زن كلمن انة شش وإلا دبا نط كوسا
 ْ خم الوتنل ضب دل عمل دل لب ل اعالي عنتزنلمليمت نمت طيات لر تمول العش خردل لال و ادع

 | تنونجير لنا تلع جري نبشملا أك لمانل الارجل زير السق ناسكاجةدانلا وهنا !يمملا

 ظ رع انامل بنايه نوم ش شنان قسكلاو سكتل لرب اهل ادام

 ان تلاوشعم نص اضل عبل اثل ان اك ؤعشم الل هل ناو تسلط بال افخم اور” كلاب |ائبالاعيججإ تق حاذجع
 َجاحاةئان ودل ف تر هظرت نحف دخت د لنادي مدخل اب كثار مرعب ءلطت | انورلشم «موشو ةيركمملا »<

 يلع اهني انش دوو نسر عم محل هي

 انكي ام طتمووفا . وبلال ! اير !مالكلا بطلا تمشي بلال ناكتنما# ف ماقعت مب هنانا |

 3 لاعل اهنا نزعل واخلي الثمن اان شان هن كتل اال انعان لاكن الق هنا

 لاهلي ناطالسانه بتايا رك ذنبا الاب
 رزغلع ]و رسب وحن قذوهاخامنلم) الا مل لفل كل نكو 2مم كنيقمب .اهلانا جم اخاف دئئداحلا|

 امج نادم اهل اكل طنب امانملب ابل ل اذالءارط لإ يلنااد امل لمس |. يبطل اورهتل اذلاثد لم ات نقيقح
 قتلنا مرح نءاج الز نملا اانا اريج وسال انا اذا ادار تسل خل لالا انا
 ادعم لعدد اوللتانالانءاف اهنل ا ءاماٌوغاب ناوعَسَو فلو انقل زيغالق هلال

 57 3اغضااه مانا انتل اطنو ملهي خاطب اره هونلا اوم اذل اكذكريزعاهرنمف
 ١ 0 تادادو سالف لكي يل شحل نفل اني اوم وجحا لفل اة غول الغ
 | لب ةصعست زوجا نأ هنا نوفا لامن رافت |

 ْ | ديوب ١ نعت انضأ اب قيمت خذو وباع ةوهوف ماا سارا هد هدأ

 | ططتسا رإ مضر جاطجخالاشل اهرب فت تلا 0 كرر اطش الذاكلا اال كنحينتلا
 ْ ا ”نيش الطباع نشا اهضل ليلك فاش !) تمره امن ميلكتا ل امن نولخالملائل لان ءالكق نلع

 ب ع ُ يمان العيش انوه بذاك[ اتساعا ءالوأ ل ذعل ابغفموافلكلا] يوت لم دنهل علل

 ظ "ير ايل ان اغلا دل نيل العش عل ةقاد عه لعاظسزتشا كير يرن ماين نبت زعزع
 | اتش اهعبرّصت دس هيل اوه م اغرجو مم اغسل نانولس تاتا ف مرن ملغانفتز | ,ى لضعلا |

 ادا دل اكانل يل ضشلاوط كلة يغ عودنا اواخر تهكرت قهر ناعم مطقبا. و |

 يي ميعاد ل و اوناكو ماه و غامترابخ أ

 تامشايفتل ايمنهلومعت !ةنالنخالم نلت ذخ قوكتذ كو غن وكت وهون ل الد جب نيد يعور كراكبلا

 0 هييييسسنس انتا خانات ووزع فش اجرا اعوام ا

 و4 هلا ذ اهب توجو راس ضنا وضعي اليؤلذل اشي ضال رطب الكا وما أعلا ذجخل باجل
 يكس الخل اغتنم ان تونس اوم زينل رمال زجل الها اما ة ماظل الق قرار

 يلاروْسِوْلضلا

 ظ

 تسال نابي لفد اخ ان سب ماذا دا جين خ نه أ ؛ ذأ شلل ن«طذاهنما
 | رت لع اه اينو زمر عر يو ناز عوئعالا خا رعا اذ اوشا عانوا لغز ب

 60 0 7 0 0 م

 0 زيكرز نها

 قرات ةريصل زاخر

 ملرناذإز روبل اهل

 ا يه مكيولالتعلاو ىررعلا

 ميرو رناورعل عدل ”ميرملا
 سَ

 2 يردد ناتي ران للا

 ةرشلادنإ طي نانا تلد منَ
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 8 اان فوتيل أك :  مهالخا تلك نمالض ان خيد اب سد لج اعضد انا نانا.
 الام ابدا اة ضيفو ةدهدوجا لس انتج يل رس و لنقل كان لنا ثيههاعضوتِلَعش اناولَص ناوثل ااندؤعؤللا |

 ورقطانل سود ابيل ورلد ”.:لضراونازمرونرةرنتةكت لمن كلمز اه يهز عش قلخانكزاومعنل لئشلاوا |

 | ايلالاوماغل 0 ا دانت انتا هل تح |
 | كذانعلبضالامهدسم لا تقل الالم اواكسنا غيسؤفنارعو مااا اوت ائلائوتلاضاناد |
 نانا ناني لكلا ليمان ل عزنا لزوار ل تناوب قعيل ةاجلإ ما اسالك دلاماقتم | ظ

 ةالاتازك زم خلعت كما مانالل اهئاثف ف نكح الكم افنالا نافل يارا متشل اذهان

 00 اما املا مول اهتنظشل هلل السل نفاذ: للغش طبع | 0
 الن كر طخ نذر .ةنج | نيكد اع ناقفانفكنأ لضاح لانناكز غل يان ض ا اكاذا
 الفماب لغاز از ةتافام كتان تمتاكل ةطضاف افضل زال !ذالاوهش زي الحول صلخ اورو ضغمورلوصقمدما/خ نع

 ادهلعنت الكاتب اغتلاو ” رس ة عدا قوما ملاوي! نيانمدانونموهؤكوالةيومانفزيدأ | 0“
 ل اننا يافا ةلتكاو تانوثمتسلاظا ايران ىنال شالا اب“ الشفا

 ايزرنانسم لهوئلانخة دوج "غازي فن لانى انيكاهلقة الشال دنيانا كلذ مكة يوت ةاذلخ

 0 ا ا م
 وماهو يلَعال جالا فت اكشن زول ازناوم ايظؤالنل ارمؤشلابش اينو ظفاملاكرنسُم |
 تتسع اطمن ومالا بانت إ|"نيانم ذالك لاطبم افيدك انقل اءانغ قمنا تنل طش ١
 ةيانز لاجمل ابابا نايات ايباد بل ل بانل كانبرا مان ان نم

رأ خرز انو لكش ملغ تاونغل لما ماا ل اننج سؤ يانع 00
 لة نعم رتل أك زلم از !هل

 : يتاعن اين انين عال نانثالا اك ولايزال طابا انصب عنب همتاتعم
 انا غن يب لشرح ان اننا تاما هلت ؤتعساولمإ 0 6قطع ويرسل | نك

 قلائل زنوج. الولي يمان ليشمل الان ل خل ايومجولاثنطمل شن لو |
 ا انني تكل طر خيا عفتسلا أك لتس الاصول كتم لال ليون كمان إ/اًسيايشسلا |
 0 يا لا

 طويتاا دج طكلل نا انما 5نساعَب ع ناتي دع ولكني از 2

 مامي لطب نفيا طخ جك 20 لل لفن تا الكت عينج انامل نسيان دن
 امم هدا , لعذمانلا لوين وهن ركات نب يفماط كلمت ادني ]عمال وتؤ ةلكلاب | | ٠١ 1

 أ نقل يزن اهناطاملن تايد للا فإما 0 يملا ا
 ضال كاس جت "منغ فرح او لاذ ذخالاوزفاككلاز ةماطلل لفن نيئدامطسونل رطب ةلنشلارث لايف ملشعا

 از ةقابتع جازم لضخ ز عد خلع لذلا بقطع طلال وزعت خامل ال تعال عاطدشبد 7
 ها 0 را اررطن رج اوم ل دوما ارك اضاع !ئااذال يلمس لَصَءَا

 ما: بغيدوسو لاك لذتيالو )ذنبا لفيا/) ضفماب لاهم ادعي خس زعيطفر ذب اضارننم

 ياغاليه دولا حت وضل ندب ملال نايا و زحل اهدا لنلاو ليزي
 لضاجلاءوطنخلناذل ايذاء وعز مك قطا اطنكب قي جزم الالات هي يجرطلارانتيزرلاو

 وفلتر تدك ضو نجر شخ دنا كرس نش هدا نانشش اون كان نششأناو ور ا
 اص م.م بال |نيفزغوشلاز :ثنافانلا



 هب جراح 0 0
 3 ١ | انيلابنانلا تيؤلاطمل نونا جالا نر أب ,. مهني هاو اذاكتال الكت !مدول ناكيضمب نمد مهي وهي لأ
 دي ملا لاهكاديلطنياوانو اتساعا : الامل: كانل لفي كل الاد بشكل ا دعاؤتل للام
 2 | سوالي الرش انب: :اناغر اثر زاوط مئان از ير يا

 كو أ ضمد لاهنت انكاكطهمطتضيمال ماكس از زطلاء اهو لوط ايش امزح اد نوي طنا غالا كتم اهئشل لف عقب | 1
 0 0 سان دان العاني رن روش اإل ناسا لطب أ

 0 2 | كرت عالاقل كلو نيم ناو: زار خن انا
 كر رحينم | داش أ مدهنوم كل | اذل نادين اييكلإ ينل نانا: كغ اسضن تشب ل ائادا نال |

 ا توحي لال اتالم نانا يمان ياكل
 0 ش ا انوتبالج ”راط نتي اء تتم اند انشا ومن نايل ال اع يتلا انو هل 1 نحل ارتحل بام

 د يي يع ع نمش[ اد وللا وييقو لمع نادل يكل الجل لنا |
 وسلا ترضجرالو ات ازيوركاهيتنيانجل ياذا عنو طن قمر هس اطذيداجرتع افرض خر يالا حا ' طم ن اة دانا
 1 ل ّظ ام نزيل اذي ]ولما تيرم داش يزف سدود هس له اجا
 | تاي تلا اال طاناكمت هحد لا كلوا هدام جلا يذل لوا هزيز نلقي: دش باع ةرح الاف
 ظ 00-35 بن | رولا لجلال وزنك وت ظاننل زانملالماجيز م عاام تش اواناذ كن كارب ربل ممم انقلاب

 كر بيرك فدانا هواجس كا وشو ندازيكانل اخون ماجماع فعلا اعئنزم
 ا ههه 2 | | كل اندانكن او حتذالل امهبات نادال الو كلغ :منيطرسدَو :ءلض|منجر شجر و مز ارضتت# وه

 تالق مايا طا هزت دك لانش اعطانا يندب كوبلر رع لاق ا
 هع عي | | "كرت نىاطت غليفتست عال ا20ز51 كلذ قترناطتسشال اةنامزمدؤزءلا جل عؤلطب تلق | ١ 0 0م

 ظ 2 0 | 2 ياخوم مالم يتريل قمار عجلات 1 انطّرو فضول |
 ْا 1 و ظ ا صفو طا زخكلا م اللاب كل يلجير نلطانل نمزج اننكيان اهلج تمد لذلا

 0 | لفاناك يمل ضلاله تنك نايت تال سان فضل الدلال اب فداه نري رمضمت خلا

 ا | داسندلسمتيطاكقناتقينؤللئال غل نضمن هلاثتل ونقل رسانل عوف بيل اوروللا |
 6-5 2 ايتو ائونالق الا هزاقتل اان ”نالنند ةةليتعن ئه طع الئاطإوس اند تطضعاو اهل نجلا

 02 في أ تانكنجل نلمس ا حج تنال يعتز (  تادانابالؤرساغيالو و ادطه )شعل لاقخ ]

 ظ 0 و | نالت طلال افكر وز ينساها 2 را نهر تاكا خا ةتافاشم

 | عج |. الط الضي ة طازج فمراذلاب ظيطحدا الذ ذسعش ايدل فالس العيون اهيل لحاالشن أ

 2 0 | اةكلال هي يا هال ضافا وم انهن خدة نائف اور تسل ل ذفالل |
 1 ةَسنْل اداغ ل ازالة ملند رناكك لذ كاؤماك موه اطرد رسال نو لئن نجح الاو ةونملا

 ظ 0 م يم 4 59 ناؤمال ابك اقيالد وحلو جنن نمير ز وتم دايو ايلي ةنارذع |
 ظ 0 ! | كلل همن شلل عاقب اة ئالجدل اننل اا ٍتازعط نب نؤم نعت بعزيز نجزم ولبس > |

 0 ؤ افي اه نايم ذاالعخان كال اكل زف يام نع مالغ اغتسلت نن ولام اقار | أ, هانغضتخ | ْ

 .. عم لح 015 هن كتب ذو ب طضاقرزعن ون اي زلمروشش ورب لدم ا متل اهنض الاف نض نايتن عم |
 ! د ا ةلنرسردتزككت اناكترتلآ اةةءادبت يعانون تعين نع وبل يتعب لع اك كلذتعللا |
 0 انك ا سس ا

 0-0 ئ
 2 000 5226 ءارث 00

 0 " 1 م رم 7 ا ١ م 0 مل
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 « جامل اذني تر ذاع

 مقارتعو النرد

 ةداعش الصْسا و ن1 0: اهمكلا

 ملم 2
 درعا: اعتب تهانارإلا

 ' الالات يوم

 دعيول 0

 د ىلا ةدا ممن تعجلل م

 اع ”اقت نانو 0 امس

 زكاط بل تععكا

 راينا للان
 دار اكاشل دولا نوما أل |

 ليما داوم تيد يملا
 لكرطرا صرخ

 م 00 ريل نو

0 
 اب قرا 1

9 0 0 0 20 : 00 
 م 0 0 0 5 ًِع م 0

 2 علف ناقة عزل ذل زعل وعلل ذم طش د لة ضو نوي 1 لنجاح م فرب ن ادع اهيجا لعزل شن العن
 كل فن ا نامي ثيإ: صلخاو اتم اناا نتا نزلو اْنَصَحم دان خرتربعل لزم قو اماكن ادلع

 برمدا تاتش اب "انحلت للا مغر ]فول انجاح عنز مل اختنا فايل ا

 روكرونس اذهل ابوذيه, و تس ا علا اوي تيمور ناكل انف جياع نام يجز عدل كج تاع

 ننكوتلابت الظل اقرش املامثمي اكيصيل ايلف ةونجكفتل الوقي ن اكل انا اطل از اهلارشعو لمعلا

 واعلو نيا ذا خال ضم اوه اذكى ادوغ جيتس انيس نوال السلال هع وار لشي انامل
 علقت ءونل الن عنل يروم اة كافر احل سعت فعل لوف اال الرا غااتضلار وخيم[ رنيم

 هنلابلاراكالذعْسم نيم اذ !ذاانال مناخ زعل تل مادال طر انل لف لون اجر شعل ماب ) كل ل لضفنل اقوم

 اذا ازين علطول اد اءانن تاتي لنل لنجل كد ال صآخ ا توغل ل اكرةياغضيج سل د وغيز د ماوه
 و التالف ن اجت لككوكتل ابلغ لاهنت نط اتطنل احس اهلجرتفنلل ثلا صح

 لست اين طن انين اورام زال ا دؤغإ الوصول مهن انزل كاي ءايحرل اوصف اي اهل املا المنا

 يدب ضو ج كمل امن اروقيز كلخا قهقاناطلتل اكيداجرترسياشل لن اكءاو -نالخالا بت ندهن ليلا

 دلل شال رمز الانانل قيل رطل لن اناظ غرك بش تشو تيوكلللا |! ان تلاوزيك ا طتت انيويكللا
 نو ل1 طرف ما مواطملال للوصول انعتن ىارسدل انطو تاطنوالاعا

 كلتش اولا انفاس ع جار 7 اوس يا 3
 نانا نجت لطالما ياذا ج تعش نيشانالال ل12 ةيوغانل يل اةيلع
 1 هبز ورم خضره قري !حجأم خو زروال اذاشذ بكن ؟نانن الإ كتسم

 "اجلعإنلا افلم تاز عزا خي غيل جن عيدهم اع 1 : 0 ثعيابعل اله ةموزحالا موي اَق يو

 0 : اضالالصح انك اوين اهزيالال هك اسير ح اني نال اهنا عا هو
 فذ قلا :رن عوالم هَلِقانْل دس >مزئاطت زال لالا ايفا رتل بي

 0 !غابي امج: المج نخلط لخل ناقد ةنجلجت الم ناتسقا م هبط اا
 كوذعرغش اهنعزب زج تجاره عت ماما جار الذ 3من فزي ثيم ذنشا
 نيله فالنح ل ةيبزانكوتيطزت زب لع انلا كنز اهل لملظل نةعاطنع دز يزلاةمادنع
 0-2 مضي باطل عرعضا عش الور اعيش تعج لال اضد اناا
 عاف نوب اذماع | تل طاق لا انعاقنلَمسل ال تانل هانم جس علاوب از ممل انرباطج |ضنب نع
 امنع لمنع هيزعو منازل ماما نل مننا املاح تال تن ع رازج يمه
 ءوسانلا اهن وهب ْبموْْاتَحَمَل اهسث : قروب ازضي لو نع زجج لزعا 00
 لدانينرن ع اؤمستوتس ل الات 4 اتال ل ابلطنبكيلحَيخو اع الط اءالا لما رياشل بلطتننل ل اك
 نابت ة الاناناس دأب ء ول طايل زويل ةمل هله طنع نارزغ مقا كوسةننس كتي
 هاو رطل م يلقي ل م ثنا مك ن 2 تامرلا هادو ةمههتيسانمع |

 نلبي عج همؤاف فر افلذؤ لسة اجكعشالَض ميل اديطذ :امزيتل نينا له اناغَمْكملَما
 ل زم ان لعزعت اهعنرعة ربوع هس دبع لع اك بوت زو مالك اك#نمداْنْنَساَف اك مهم

 ودعم ماج اًوَصح اذان :وعاور داختيل ةزينل لف كتوم قغبت لن امينا اوْمْسلوَسَّدَن دنعاب اذعمس

 0 ا اومن داع

 رمش لل الدش ا لل اوم نيل ابلغ ةووصملا لف حاضوم فون وغنل لت اذ! يخ ربط اخكيو اهنا



 وهاد نيل هن جشم ل جلل نب طكبلشل المخ نيو خن اليا ساو نش الامييل مل طال ايتن اذ اطال اهلا
 ويدل لع يبل الضان أت هل جلل جوتن ءامجان الهم اكحالا عيب شربل الل التم زخم
 | ٍنتللئالماععاد نط اؤتإ !مؤنلديعلطَس اكتساب ل لأ شه !.ثككتجناهبإ كلل طنش نيل ان نثد
 | ايرون الا اا نود وكتب ونمد .نجاطلال !اذمنمال نيلي الزل لكداوبل ان اكسررم ث ازعل للاب وشنم نزلا غض

 راو مزح اهيلالب ايدهق لزنأ اقاوم الان لجان اهنا دكر يارا لاهنت ل اتيت ادرسيرشلا
 ١ ين هن >2 | | «يلازهنالةتعيرةضزعت ميزا اك نييبلادنسل لك نيل و يسجاباالاجال دافور
 بلادها طن هند نب دف فعمل ناهز حا اووكتالك هل انف ططع | كتل لون دنع ا اطمعل اهئ ؤ من

 -6 . ده اواخ 5 5 ا ا ها 1 - 7

 ظ : ع 8-3 اخس فاطم هونت نا يالا لن ل نال ذل تشل تؤهدنل خلطت ز أر التل زن قمإلا

 ْ اتم تيس | | نين هز« الامل كرنك ملكا كلشل !بدنل لك بزكب اكاناخ الاد ود ؤطعل اورج لعرب فكر ظنلاو

 ا ”*ن.. 1 | عبله زنائاعات بل يجن عيب لازغنانرؤباشنبلا اك اكليل وكاد إل عطل ]نجل ال اك
 نإخ |ك ميرا نؤمت مون مجالا ([ت اوميوخانطتلاب متين ردها فعاد فد دول ةةظادنع
 اودي لبس رز داق هه نع ر ك للف تلج ل خيل ذ اهل ان ةنتارنع ل از اورق جونبعر نهج نجع ]سلع

 كاز نرسم اون يرذ طلعات حزبتخزتللا اك نزل فتن يرتب شادال اذا ةةقادبع يازكن امعيززدانج
 هل افا ميج وعشي ل انامل لشباب اطعانت فعبن اطمفتال ةقارنعطبا] مل نال ]ثيزعكتكلا
 راش كلة [ك9 بطاط مز هل ذا اوت اذل متل امض جزم ((تل ليال ة0التض برن ,ولخ لا
 مداه منج دنا ةنيحرل كناكنن وتب ةقاط علب نسم تحب زينل زوم زعا ذب اضاع
 3 ينو كش ا: زج ابد كلان زل يع ى ايثراؤل نعؤطانل نمشداحل بلية زياذل لعمل ني
 اغنكابتن د ةهنبجو وقول التبسي قيل الطاعه ثرنل لف خان دير ل ن !كر/ يي نيكتشلا اون وكتل املا
 ٠ مطل تقل بين ابنكيات لل د ىنلكي ذو ل يحله يمافلا هب يئزح الين نذر ا ركتسذا

 0 يرانا وبالزاخجبا:مايلَم يبطل بتل نايا مولاة ةلادكلا رار عوير مخل ده« كي 0117 0 هى. ل1 تم و 1 و -1 < ١ ؟١1.ةهووهه
 < كن تر ظ مظل[ ارح ابطا اهنالاقوتيشبل اذ مارين نكن ازهعاد مفر علهو هدانا زتامل لياطز حبكم ”ىمرالل اهلا انضر

 . 2 د 1 ا تل لف .] لقي كش كيخرند ديكو تح ترتيل سف كل ةر عطتني ىلا اهبل اذل نيكل شد
 تحن ١ 3 0 وو 0 و «ءازإغ

 ا او ظ كول جوملا تلال ثوكي كل اناث دال ديف اوال ذهرتصيؤجو كلذ انني قل ف نوكبت لغم
 يسند الكتل ازيتلاةقعنل ل اكلالكل كلا امل اهنَجَب عل رعود نع عر انتغناذوادقتلا |
 يششملانرينل ا ةربدناة طال يككنجب ها فئس شاوية ميسي يخيب دشن
 يان صن دهس نعدنكتنإ تؤ ل غل نعام 5 لنلا هدو افنافياخئلان اور
 ةةوناو هكا 3 اقع تما عاطل اخ قيلجلالاؤنملا مال لسكرل ايلعش لص لوطا الاف

 (خليليزغاطانل اذه بر ام ادب طاجاذ جملا ةدال يسر غج انني كحل اد لعد نمل دشن زمر لح تون اكم ان ةونوبت مزعل نعةمزيزتو تاع اكلك اهنص فسأب عياالطال
 مخل اذيافش كتمت اضن ان نيتعل ارا ظاوت ل اطل اياد اهعيانو ترسل لبانخ عرسال الغل اول اظلم ام
 زهد راو اذاني! لكعنهت نمل هجن يالا ابلة ماذل تلعن يس ىاعالع أ عكر لفنون و تامدسذ ال داش نؤودداد كنت ]نال تلت السيلان تينا جزيل طل

 ا
 2-5 اء ْ كسي ١

0 -- - 0 
 --0) ب ب 6-1 11 8 02 ِض 0 يان 34 ا( 3 7 0 0 ال - 0 ر 4

 تلح ضررا رو رز مال للا [ تر رار اما نا د6 هلا



 ١ م. نأ 1 1 نا » 3
  2رس ل 0 3

 ل 0 0 9-3 7 . كيلوا ظ 0 1 5 0 17 5

 الرا را ىلخللقتلا ' ل 5
 كفل نان مل |غانز الا يس نكر مانا تكس 9لاانلا د هو انلثاعفنيدداحل فل هجتش ىنلا| ظ 00

 فرت اطلط وام انل عدم اكتنا إلا باليت انماط لوما ناش اكل: اكون افونصجع عزل فيلق 0 راض

 :ادزاهالإ مكنت 0 ل اما لا || د
 12الاويزج اهطسوتزعن اخاه العو نزف ادن ليلا لوال طفلان ةر هيلا خم اهينواش. -لنشن ابونجنرم ١ | ماتت اج

 5099 دئاتلاءنط طل موال اننا رالا نااملالبا نساك بارتنر انغا د ئ لانس ان 0

 ا حلا سيزون ادع لعب 0 000
 بال 5 لانا زكيةلي ناجاباناكيزرثسضيمب نطل لدم اعيان ةؤردطسا ١ | سس اونل نتن

 ا ذقت لوبان لت ]ويمن اد بعاب نعمل ١ د تسلا :؛ ا |
 دانا انلن عنو لو كنزة دل زيان ظن عال اكلت ااا نعت نشل ذل اكياس ام نيمتن ا د ظ

 قل «نفزلي ذ تانلساء ار يضف اتفمف كولظلا|امالقاشل دان النبل الاؤج ولت !نالنا/ انجل اوارلملا نيلشستل ]|
 قمح ءاهساو المل ١ انسخ تدي احتار ؤةيد فنيل شل كل نانئاعلزو نوت نام انضل كفاني ظ

 تلون نااايس دكت نع انضغول اهتاوتراأ 0 ْ

 كط عيجن رات ال اكرام اجراوعل كن او انحناء الاكثر! فرغم امن لزم رخال اون تفيكو نم ك١

 .ليالشتلا رتل انثاءلتسدالا ايرتعتل نا قغاجيراماهنمئيج تلو اه نت اهون شنو بهل ضارؤمالا عي
 دلكوتلا وكريم هتك اكسل اون: رصدل نينا انتم اذالخا اقرار! نك يحدق ايان ناتج

 زنا نانا نايا از وتب اإانايدنسانن يا 0-0
 جةنياخدالضائارإا عن الام الءاك يوؤنجنر ئمؤل ا ءئدنال كاكلل انذئيتل ااا هالو قداهيانجكمل يانا و

 هتاشلال لالا شيطان تناديني مال لاهل اذ ثمان ,نلاهنب ٌ
 0-5 وك عمتماعرؤمجزبتةزعن اانا 1 " نانا نزبلا نزحالا نيني نازعالا كتان اذ وكلا 58

 لن "لالا ناز نمزهح تبيان النهارية اذ زلم 2
 الواو نيرا اعل اطلاع نيكي طب اذباحا ارد تو زياون مامطمب - 1

 اك2ننلاَوي اهيفشمل نك رت راذر قوام اءاههضنهئل ءومتنلُش تانج ساختيل اجاني“ امد لو: العطنختم . 0 2 م

 اخ زالت زاخو اان ضان الارقام لل
 نا رووح أم ادم هن هزملص طسلل لان اكل. ةالنإ هلع كج س زك ظل -ىمئياوز د ب 1

 يال اسهال .نجرغ وانه ؟اناناناان الانس دعا
 فاض انين غريس اخت اورد اهل جلع يبل اله لشد اح ادار اهتزف تتمني بكت هال ميقا 9 1

 حال د رطل نيام يا ل نلف تان مدرة نرنكزكل مالم اناا هلا |
 افانكعذل):ك دل طلشل انغلا بنت و شاوم اكابنيت ل ا ل ا يسم 1

 اهنر دتعت يؤ يميل ل زكلماّبل اغيلنل لف ثر يلح داوم طال رس الع ى نع كول ]كلو اّتنا .

 هللا تال ةلياوناهل ان سقؤو رشات ؤلعل ماجا املام اهدغلا وخفت عييت ايوا مل ناو است رزع ١ | هنن كال م١
 | فاضت الزرع حذو 0 سرع ري ىدضل! افدان مق 1 4 11 0

 2 ةيوضاماب نامت اةشالا]سنلا تيمور نيل يو لع: وسوم اذ اول م هل

 هام كةخينمل لس البلسم ايل شل شا فال نعل عنيف اني عايل جتع ٠١ | نير" ينل ١
 بلاوي شل خ هلله نرخ الاجتهاد تابت نزار لانا ةوسد 1 3

 لل كو اان :ثيداحا ا نطان هس اولر ايتفعل اان ومص ل انتل طءائهثل اهي تصلاو 0

26 1-0 
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0-0 
 د



 هود: رمل! ضل اودع“ اهيخانثف نانا انادي واتم هاد هع بالك هد
 : اكل (لهمتتالا انيكك الع تيرم |خالكتا |تيطلاتم تنك انتل ناك لنبات الن زيه شوو ةؤكلا
 | ممم سوو ص ايزءاعال دخت اش الراء والد اوكا ذيك :اللرم يسار رتوش الو

 ايوب امهن اغنام مامن اكملت :لناكا بت ص بءاج توم نفت ن ال اس نزل اندايش

 ا و ال0 ادلع وزسشاب دل ءانجلدنان انى اال ندخل ذ نانالد ئومل لينال

 نس اال كنبلع اهب هش اعبلول شا نك نائما الص نادم اولخز حال اخبتلا كيدز

 هانا وقد افاق وب را ايوش ن اوه ااهجرءطسشن الث اج ويش تنن دعس رافع أ

 ا 0 اتا هميم كسلا مون يسد

 وو يووم روسو با «نغالاو ذا

 ١ فلانا سمس افانعاللانيلكلاطل فال 2 نكالن ان طال لفن كلل ةئاض نامت كنريرمس أ
 اذه يركن اول نال التيزعمت ؤاخن" :امارلم اال لغاز تنانين كل تنعق كلف تشن آ

 فاعل نم هبا: هنولزكدواغتل الن هل كيتشن ادري ان وشكك ناو اكينع 00

 الا نإ ]طن ارا |هز] نال تالا هس ا ]
 0 ش1 0

 اخ انللتضالن كا نيل وب هس ياهي سوت ةافدجساش ار

 هيمن تا < نيدبسلاة جلا خيل اوثدتب ] ه ئلترتصل اعلا هاعتزعتشا |
 ماء كتارنع مغ حانا دلع اج ا ع انه حرك لع (يامل اطل اىذز ل لنوك, تيرم ا !ننه |

 كوسم الا اال اننا لولب تال ثءالاف
 متاوعلم ء.؟1سر راي اهو استس اعد هال سبشل ليفت رامز دمة هثْجل اند لوشن هل ارب | ]

 لضل ذالا ا انذال اماتل خادما خو ارا جلع 1 طخ ايل لخلا 7 تتةناغتلا نانسي 1

 اعتيفاللل جانا خافوا يبل ايلاف ةمااجا قي طمت ةلض اتي َتِيااواكط ايبا اك
 ا هند طل تسنيسو مودع ناو

 هو
 :ادالختخاننغاهن: وجد رم 6ةمواحات تبا ا ظ

 اوال يمن افك غل طة غنم اورنج

 مالا 0 انزل للاي ش دوغا اتاك الْمااَنِم

 نجل نوح ننل ليون احورل | 00 ظ

 و ان اطفي انقل كيننل / 000 هاواي اذ 00

 اجاب ع اذوخ ام نوكب تاتيالغ اجنباللُ ماما ونار طور هناا ل رمل ليا
 و يجو اطسول كويز د الات ميغ ت فد ممل زت) صام زفر هدام عدو شس مزز ةوتنلانينبلفبازعو ؤ
 عض اداَنولماإ مفاعل اهني شان ان عني للامم ضاكت وينو لا ماوه لبسي عض اذ امزعأ

 قاس لال جون زرنا طالب بجي فرار جول هتان
 يع انالامج تمرح الو هي هيوم توح نر

 د ا امن ازا ب م ميو ب ا

 رو ةدايذإ ط انس زملااذطماكيبالا د اهو كتل غن و دمزعط ل عاد "نفور مال الذان

 هيضارلل قمل متوريا م اجلال بى اناني طب ال اخاكريل اغلا لنييزمق تعتد وفين لن فل ]وراسل اطنه لكل امرا

00 2104 
 0 نزال“ اس | 0 7 1
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 ب جب ب ب ببجججواوجو

 تكن 0

 فم م ا اهدنا

 انناتا ار ايس

 ا 5

 ركع 3

 3 2 يو .٠ حر .

 ا ُر 9 2 5

 5 ا 3

 ١ ايوا ربا “0 0/8 14 1 ل 3 4 را
0 0 4 

 2 0 54 نم

0 
ا 92 ليلا ا“

 

 0 ا 0 ' لأ <
 أ لا ىغلا 0 0 لا لآ ةعلا_

 ل

 هزع هر ةثرلغ خانم لجل يرعاك دل اف يان الاون دب حيت ملكت يتطلب

 داك ءائيصزال اين ؤضحائيفال اواسأ 21م دبع جاع اجتيمساعنانسيرب دعس

 ةلونزنو هير اظن هباكتلع منكم اكد افشل اثن هينا أبي ؟: ناكر ئا تعط انتم وا
 هن روؤ نيكس اهات دتاشاطلا] نرخ ا يلازم تاغ يب تنل ان فنيين ب ناديزتشلل ئانوثح |
 اًنسعان دانس م هليغزعي نعل ضب مت دم«تال الل اهنوح ته ريفيتنلا سان هلع نؤ ذل ةراقل الم ىف ١
 | ما انلاتانان افلا ضمانا اهلا جانا يب يزم حفز دمج ياو 7 4ءاذا الشو نوتلخي |
 3 انولين انلنااض نيلظال الكا ة يطع نههولتل انور اوم اطل قت دال ْستَحوْدَس انالاببد |

 1 يدل عدا اننا ايتالا سا
 اتمني نزع بجهاز اعوذ نع وكلا يقيرطل اا ةروغل هضوهوتو راش مجدا ادن -

 حس هس سيخ اع لباظفل ارتحت )الم عنلني لاهل امظفمج ا زع زج
 دن اغكضاوم فاول ا ايرادات عيل زي هب دوق اجت اسد لانا طوع طلو نالقللا |

 0 اكو ىلإ ات ماكتب ناونج امد طا ل اهنداك2و سك انوه درتسُو ءزانش]كمقدد

 || يمطلاع عربتلا هلو عقارات جف توجلا دارو علنتل اداب اطار قمل ال اًءارتيصن دعا دنع
 فج ال اع ديلا تال ايزو تنتتكلا زد اناا تاب فام لجالة نصت كال ارل مانا |
 نيش انا لف كالذ كنب كت يذ دارج سن طبعقالت لفل اند ابل عإ تمن بن دك نوع نمل عد نشا

 ا بن فعالا ةلسضن هيي فضل نبل سيشل يزل قتسنع باولو ةيؤلإف
 تو ناَولفا نعش اداه وشف تسمم زانت المل افاق اتااغلاماكت يسيل
 يافا عرار سارت ات رب نلوم عيل خه يلق مهفع ثنا الل نب داذزو وول نفح كيد شب

 قداس لبس لبان نالتضااك اا ينزل نير ياخ بذا نوكيا هيو ال الاكلات غد اد

 كليو ]يان نانزدمل نكمل تكا ءالثن الاكتيولوونحكشبال ئانبءاسل نال ومنو مضت نئينلاوزومعلا |
 مويداكاذال هن ادبع لزج ل نتعب ل هنمزعمايثروزمزعش دبع نة ناد ح عزز ل شل آم و اهلين 5

 . انشري انزل اان مناثجل ادراة لذعةةماند يسرا الغضا ْ

 ْ كال :اانتل اندلعاكاعل ادام تاجيل ابيل ازاي عملنا نر كسلا 0

 لبطل لت مذاق اهدار تنال لارا. انا يتب ول ازال ضل اوزكل لزيز ايراغ اطل لبس | ظ
 مكرم :تاخ م احر ينل ايتن اال انس كهل ازتنل لعل ناثاءأ

١ 

 لا هل ب ردن خخ توه ئبدكشب نانا بانل مضايا
  8نسي اها شاد ”وإ رن ويدحإا .ةوتحامانل قنا دبع لمي نعل اهب املك عززغزعو ل ذل قرت بازعنتج

  0دول 1 تان ان امل از | قو ينل عزت ارضا مل ل شا:

 تاب رانج نار تلا نو اانا كذا نواوزملا ةؤسؤرطإبل نا وروتلاف
 الزامل طع لولا نانا دع فما ب ا

 0 كينيا لجهد يسب: فما يدغ ومرات ل ٌىئامتِم

 نشل نرحل طعن هان انتل ايون نيج رسسو تعا
 وسل نسم يمت ست هول
 نر نان نال + كم هن الند ريك ؟للسمل نراهم اغا يا يؤعةلغح ا
 التكتل ب تا , هدو ومو لتر اكتأ بابل ااه ميزه اعسي ن اكول اضرألا يلع |



| 
 طنب دن ناكل. 510 لنه تفنرمؤمل انقل شن اناس ارجل اهو اهئال] انل ل اهمأسم هدا لزع ضو ال لزعملاغلا
 "نعله نع اد اعمل اماشنمل وشم نال اهدا اونا اخس زم اع نوف ناكل عاتبل وطبان دخو
 | ماهل اوي نكرم طبون ا دج لما ضب ميال انهت لالوطب ناكتجلنامدتن ا بعون الاقل اقرب واذ نعتز خال ابس ا

 ارضنا حان مخل نال لابماد ماه خبل اننا (يسيل ضار يلوم رجال نول ضب نولضؤف افلإم نبا تهدف
 الان مالنا امن طف رطل تل اطر ااا هرتكلا ايليالو نيم تع انزل | فيا زراذ نؤصرا ملا غلا

 اعل اف طال ومايا ماما م نوكتن لحال ضف امل لبنك ذل إيل ليس اذل ولعل اوزطيبامل نيون لها
 نخلص دعا كيبل ال الك رجلا العامل اوريإلول !انب ناكالو نيللاهئهترل اك رتدالماغلا اف قزحلا»
 اكتشف لوف ايه نللاا كيول ارش غون عشت الوب لنلاا اهل بج عن اكل اد مج اعرب اهنزع زك رع ل عنز
 | لخقنا اول اجد يدخجئنغن | نيبال  نامدا مون تل نيد ذباط دوو اهنا اماني شننت فرات فانن اهي
 ْ اعلاه اياه: ىعتاهف ليوان طرا اصف نضد)ل لن المل اها هط اءاذل ىل نايتس وسجل كهب ىتضز وضد ج ل لهاا

 "ام ءايال نجا زءاكستمنر م انش اول نجح اذز لضيقد ةيمؤشن فول نييك ف ديالا اطال اطمن لف تيس
 عضو اهلن انوا ةنئاثال م اهنم ندا خل ازوُصخ أنس هيلع يت رعمياذال كك اهنا هند نبض رالان اور ل ياغن رفرلالا

 اها نم مق لشنن لل |( لل ائتمان انيضر اما نضر ؟اقثلمل اول ل ادؤجوؤم امن اهنوف اند انذ الاعتلال

 ظ انظار طر الذ طا نكمرطلا هيل هوبا يجل لذاك زضراتففز طا مقناكت يل الها خضر الاله انبي اني اباد
7 

| 
 ا
 ا

 آر شان طع عاتمل لجل كس#ع لدا لال اهيا خالف انهو ن كتنل اها ز رق ارو طرح اولا
 ةلهنعتعوم اكدت لكاذصأ تب أ, .ايئلا ضنا زيتا هضتسةيانانااذنتب |
 عبئا يلم اتيت مزمز عمي تلؤتن اري عوير عر اك ا يمرس طاير عج
 | لمايوهتيل علماني مش لاذع ان: نبارك اد ىلا تلقا ادلع هال هجم الون 3 تباول اال ان الوقب
 |تبانتغدازةءالممناجة كه ]نبل اخر ل ظنوني غزو ايي دال ذهنف ف هضاب لذا اهلا عقم
 لة منماءاخ ندوب النغان ل ايتام | طلناو كس ارةنكتا جف كتوقاوداطماوجد ولا أ[ ئزنا
 قل زا ماول ينم دنع نجع غو دحد ديجز نشل مل يتلا ظمأ دلما يدل نملسم
 | مامن رونن اهب بلع كاززتشل انا الخلاءانمؤتمل اال ايس لنل اذاطل ان ئانبتبالاكل انالع اهل !كيذ امال
 | تل لاي انلا زدت نمضي نلف كن زت نام تم ئاظطاز كتر زيي ريجزمد مخدسح ديالا ءاذعاك
 انتل اك اوما فلما داه شابت ج تن اانا نصت الا يلزم تو هلت ذ انوفا يرتعش لا
 | 9 لتناههداظا: ىيتبشلا الايك سل انك ناةنل اذلايز زمعة بلل احل الع اطفنيتجنع
 أتم اننو قل فما يزل انامل يوكل ل[ دانا : لن هس انام ل دضالول سنت عذل الذاغل لهاا
 كلاين !ويئ لال ذل تنل ئعلغت لمتالَمتلل ذهنك قنا ضمانا ودلال اله اذدد تالا علا
 ادم نول نعن اشنالا ( "عسا اضن اهي, دالعن سس. لطباطنج عزم امال اماه وتل لل لشن الاغلا
 الغلط علإ ندوب [هحانم تل تشتت تمرس لن دمق اهنعما رع كيب مان نعوخو انعم اغ
 | اك ايو اكسل تنفق ملل لان ملال هامل اتهطفسرسانل لاو دير ول امور نيلييس الع
 | كول هاجاذاااهو املا دغش اهنعزوا هلال نول امن اعتب تعال نك ل مزعج زب ادت عع

 كبل اها فاعمنن اهَي عيضجمماشنالا ل خل اوال اطنخ نول ابدل اانايتدل العا ايمي تاذدب

 سيم | ة ناتي تسال نلوم ضختل ل اتش صد الجرد مكس ١
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 نحلل رع 7 2 .2 ام ءاشيي لتس
 تاثل امن اطبع لع حار لز عوني عز اهنتيبازلكت مان نل ازعج شال حاتيج جاز عت له سنع عز لع |

 اهله لاطل ان تهلة الات ١ ارا يطرب الس العن تلطي ايرط عال نيل لَ لَصْس وسر

 ا ل ل

 هئالتجانا ب را دعا دضاززانلاورت: كانت ادار وب مءايننالت ينال زج ذل ناد
 "احباب ارانب كنالطدةمكا د[ ثمجانمال انفغيشعتل او هور لها برنت ممل ل نال. لال ايزطع
 ضال ةخان) امزْغونم الر وطفمال مس ركضإ 1 كش عل هدد دن لجو غشا نعم عسا عاب نلا-ل مرسوم اهات

 ىويشلارابؤبر نال لزرع هول ل لئل نشغل 0
 ىداضبالعتساطن نتن ماد هداك اخ آنا ذم لا ذه خل شرح فابتاآميَصْعَركا نارك الك

 كوز ىخلؤتخملالون تنل اننتناك تالونشملافوكمسن طل طاب ننل قل اهبل لَه انامل اساةرح اضع
 111 زعتلززككا اتاكتاكساهب ماش اكتم ل معمق كالا اطر ناك اهنصَق ةهاذؤرغم
 0 اطق تننلارتشل ل ل طرانغن الاول اهعوضتن عي اكان اء قم الجل ابق مل تح ضخد دنع اهماغمد
 لفعل اهندياسَو ءانورجالاد اهل از ل كبطل انه قيكهي لعل ارو صاذل قد ؤنجر سر ف تل الهخطذا

 58 اذ واوا لا هامل اهرضرال ا لاوبالع لاغل اهلل اياك موغيالمن سدو منَ ببال ع داق

 يراهن عب 4 ماك مس د يو ا
 انا لعنة رتلَم اندنئوزلاثذ الانس ءلعنكيلرتياد هن مش ملئت اهلا لش ةتيالجلا

 | اهنمنا اهني ئثلشق ال ةنز لنماهروند احن ملا .ونيل العر ملام نصمم ذل لاحتضان ال كون
 | هيلعلضفاالد ولسا هجر كتلي نال نش عنج نيل هجم للامن 9
 لاح الخس كاب مزن انكي تل نيا كتر ايري ان اونكتتاكؤتازن العترة لارلمت
 تالا نانثالمئ ام ةنوضت لدول ]النيل سنا كي نينا مالك لحال اجازات للات
 4! ]نع ةئلع كه ! اذن كلاذاكنر خلال فلات ثرَحانط يف ةزماو منغ تود منسي ناحل نيالقلها
 نا لعن ل ايءلكلا وج بخيل زام تل يله جال د,” ارض لوشب فاد ئا طم اتريصت با زجل عزع

 دوت أ ثل نالها ياا. ادن: لسن أ يك ١ ناد اتتامن ان لهم رجم

 ]منال شفنا هاوي لنوم ملكان ياعت ل لعمل ىطاكن اقل ليس جللدالل ىزع يدلل لع كلا
 كتير عب هزما هد ان [ك ليال م ال ةعاتام نان طاككل مم! لال ال مخ فالذ لماء اب
 و يصب ل دانيشمدؤجانةتلثؤاتتن -ةبنالو هيلع رجال شن ل كب ان نمل انف جاو غانم للا
 0 عوج علف سنس قزقيج زب هزل اني اثنتان لصقنيالو لعمر ازو |)ش
 نت ايلا اعبم تع ال يال لفن اضمن :ايب ضروف كاهن واووباطل تل كبلطنف اتناول"
 انكار اذ !ايشلل ال لزب ارتللل انزل ل كيس تح ارض مليننإلا كر تل لها
 تقلا[ لت م لف لئغتل لضوملا لقلة درتم زيف زي ايمن تغب امينا أب هى كاغتلا

[ 
0 
 ا
١ 

 و 02-01

 دانا يونا الزميل ال ]لال زمام يللا كوز امئاعلا لاننا طي لب [لفانل ليوا

 ايناس مجاهدين اهب زوكءالنلنمذالش يل السوني ماذل له اقل بلاد لنا علا بانل الملا
 تكد تع تلد افةلمنلسج ازلائفنع تنويم ادرار علوشل يق غر طلو لس
 تءااهضاا 0 :ةانعتا
 هل ناش! الولع نان انامض َكَدرخْرم قلنا اذ تلو اكتمه اذ ةماؤمتنل 9 3 مدي نبوطب | مة مدنعإفا هاَماسد



 | ةكواشتو فبات اكمل ام مسلا رو امس ةنمض ]كنا فو ط1 كنة رطنو قو 1 وحي ]كيرلا هذا

 2 اذا مم كل ذل“ ال! قرن اقام افران نضال مةلعونيتتو زيا ذل نزقشي تفرج

 أ دتاضنلاو اءذتمل ازيفتلا سؤ ماو هاذ ومناهتد ناو تانيتا رتل اظاباع شبت الإ ةناؤ ظنا

 ا, نشسال ا اونم اون ب يمر سو علا من اومعن الشح ا رتل اووناسنلال بع ١

 ْ مطاع دسار عوعإ يوم

 [دةزماسب تلك أم واف ِلَمَو هرعت 29 انكم عدد معو هل ورمل

 ْ انهن كوش لن نذ اوما الاب فصل نط ان لكتن وكل العدد شلشل ! لاننائزم]كزاعشمد |

 | نالفتالازككن هينن لف نيككمذاب ال نلبي اهنجعف اندر كوكل ةئىاخبتل تحل لانا
 ١ اعاتطانانممرلمل امل لاخر اىاذ فز هوي تحج كاما وكل :ةرعد

 اوليه دبع !لهصعل هنه قر لنكولن عوني لعن المص نازل اون لاوهعنلا

 اتمنا ء ماو وكتالو دا ملا متبل ولاوعشا وراغب :رتاجراامتضاوتور و را ارسم ماو: غل ااويلطا

 ما ص اخاف انش مل زينلإ وذم لطان كدي كك نتاع يرجكبم ران ا , ةضكلطإ
 سدا ودم نفر ازادطسل اهنارم نيكل عاقل بكت 200
 اهفقبس غن ل اوه اةنخالعاد ءادللانعأ لن نام لمكتل نسا دانيل عضل نطور تارك

 0 ان'هرمش طخين !ةيزعط ان كرات دز عجيل أل فش ايما اطنرعرنوبزع
 | ان اعفرمتودبل ةاليايل الة لملاك ات لة هز م مرارا قلي ردا قدس 0
 | تعبت ةل دبوس عير نموتقيزعل هس نعقشلاو هَنارَعْل متبل سو د ةمشوراطلسم ننعإذلا

 | داوقلتتلا انمالتنن اديه م١ تسلق لوزا انتا ال لش يلع ادن ازعل عرعزز صح
 مله طرت رطل امو مازم ىف هرابلا) | اكد افي لشن هداج اذكر يقود ءاوه ن اكن اذه
 تناكانلينلاو دلاهاليسنا انا ةعاضم بلكت زيت ازم اوم داكار زحل ا.]كتلا ءالكن لشفا اننا وينركعلا

 |الكينئلط يسال هل [ةنادتعب لى تامل طيس جسرا همته ءازعاؤزب نعانتلا كليا اذنه
 رن نال انا اجت مرت وهل اذعندنهسؤب لو فال خراسان طنين يلب
 ا جركل ئاؤعل قة تير الل زغل

 عصر 52 ىميمعرد لسن عيحالال ١ اهمدلضال ”دابصمنر وشل اتئار لذ اههرشلةء 0

 | اك امانجديعول انعول لنمو لابامانن وكرم نايل مضر ضنا ل لونج زعاري طنب بو ضمد اك مواشنل نال دب

 3 عون وكل يجكا نايالملا نهر يئن وع امن ق ضي هس البن جمال ارماذالارم شما
 | فام هلك طبانم رتل انتل ؤشل اعل نوع اكتاطداذشضابانسمؤ موكيت ان أقمت تالااذهب
 تانك ضصيضفوسلاب يبا الب ل_اكاز علال رك اا اهاقل

 | ةانطالزسوش 1 انتل هاج رعزمو لب هدم انل ابويه كلطنت اكتلا عريق متضملا جراوجل م دمو

 12ش انا
 | 2يل كل لملاندال الكت ايفل اباولعربنل عقم ل هن مَوَْم هءنسالاذل انت كن تنازل طاعل ابا ل كاآواداخم

 رملع ناكر اننمكتنل او:دانعل اكرننيقحاؤ لهم تسيل نان نايانزل لل فال ا طخ يزعم كيلذنلا كوت اهلا

 | لتس زلشمت اعدم تلفن زعم ال طملنتمال فهن اك مر هغام انج اعل ااا ل التنك |
 | امل زا زينل قعيسل اذ انقاض ارم تيتو اان نولونمالمان ممل انالجل ل اشف ل انهي باجل

 ده كتل كاش دل تورل اهيل للنهونتل تيرتنملل خالات
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 | حاضرا ةويدتمما »الحلا وللا هنلإت.ةزل نضل اهات اكهتعن لان ًءاموتل انامل او لا

 ا 0 5 061
23 0 

 طر وورد 7 ا
 و

7 0 0 :. 

 وأ نحل ايجي ىلال ىذا ل 10 1 ١ 1 1 5 ١ 0 ا 011 0 2, ب را

 0 5 1 0 7 ماعلا تكلبأو أذا 1 1

 1 ناقل ادب ل طولمالا اوم اد الاوخا اهب اههشاسف يزعزيد بلوالاو او 2 2 يل ٍ ا 51 1
 أ !لتانالعْن دن لان اكل زعن اون سزعا يحن اين اننا مومن نع 2طن ماقد أ 0 9 2
 تب ملاكا زلال نوكيا الا هطنجيز عقر زعسادنع مسا كت لاا ا 0

 ظ يفلان مدا لنل وفل امزاوزغعالْمغل تي ع 7
 نكن َنو صاري دس ايدإتج روف ان انه دانا قي قمزعمل زيت عد ان تالا افهم

 لي انل حاناز افن هللا! ليز خلع اكاول انما ئ ل نضن م اطال نجاح كتينتالل طوضخا

 || فكرنا !الدك4 متمضاغتل ؛قنيعلا مكلوِض ا د [جكازكم مضاوت انمار |

 سمان مكووم ردنارع باتل تبلد وطال

 ا دا دا ووسط 0

 تاي الجو عسل اوربت اانا كاش ا ومس ا
 ةي رو اطركومج سايل كلنا تمن نمل ايان اخظمق ط فر طب مض اوت دَرَما

 |[ صاج نانالعتلانلع 111101111
 طع هدد شعل اوزناتلافاطل لطالبي اش تاطينصخلا
 درامز يلح اسيا شهلا تشن لج نسم زك لقال حالا لطي نتض مناص اص مهام
 جن طعن ته طويل دع داما كاهل 7-0 كافل

 نا طاطا و : هوم يخل مضاطتنم هشيم وإَمِخ ملال اظتس اج انمد
 ل اماوزخخ ريف كاد نورس يزور اكودلنسل اكل ا ]الملاط .:ازممطةوربخ اننهلع مسباح مل اخ

 اعاد اكد ظن طلقشمهاضاذاراكحخ يختم اذار اننا اقتسام
 + معة رزجا وغيري رع ] هب 10ج من انباختل م نعزع فيزا ططنمؤبا ويختم دال نيل مخ
 ْ لل انة غررتشل اهبل ؛لالش انني يل اياز أب ةناببع لع عع بده صنبانهيخ

 | دان الفلل هز دو غمر زل للزينه نذل الز د كقطع دات: ننس زكا ةتيبمافد

- 

 ا ل ا اراهطضرغنال] اقملل زوتس لكت

 ! ظ أ مااا ! عوني الإبل لس ليات نع
 | ةلاضلملا| يداك تن كولن اع وب اظن آنا نسل تانجو نعل غد ثم اف تنمل مها لائم ئه
 5 هلل انإن ل طيز مجري نشيل ا نطل ل اودو اوال اكو اودع: هيل دكا ابل او تاتعف ا طسوأ

 1 ةتاادجماتناكور يدلل انافخااطقؤنني تميل و ا عطس لكل ب مطانستل خاهأ
 الوعي الوزجب بر ضعي ناي نك دؤسنو هن ندعو نؤهتشلا ناؤنه اسرع

 | انكي امورت اكعد نيون اكل زهد زنك[ جزا تلعن ال افرق تؤ زنفتتضل لعد اخ نبل فس هجيح
 ,ئافعنإالا ان اظلال تدان ان نبال تشم ون ذك بل ١

 لانا طاف )نأ :ااتمانالال هن ئايز ذاع الي ضد اذخالا

 0 مالنا اكو نون لانا ناك طوتنلكزيملا»تؤاط

 2 سا يدار ا ال سانا هام ْ

 هلل بينهن تمن حئااضال اهتم عا تشمل ال كن رماذح ومنا ملط ملا داش لل !اًيتغش زال كات امر اخأ



 | ؟انتسلانب ةريطن عنيه بنزع هسا أك نيل ذل بقل ان طي نيام! اطل نيل
 ! اهلا نزع اسلم ياكل يا نم ثرديلل م خخ نم كمل نط طب اد ناعرثكراكألا: اور ن للوتي تيقن دبع

 أ نهر زادك انما كملت وصول انج فل |فمتسجل انظار رينا انااا نسا بريم ابدلملا
 كلن ه:نيضتعت سجل كك لل منش | علف لنمهب ليا ام مالهشتساةئَناطح ف اشكتشا نب امرت دو هيف
 ١ ولمملنف لكك ل ذل هس اهب نإ ذل غش منت يجمل ةيفرتونل اكد نياشم مف ةياخرب ثيل ين شمزم
 لضم مم اذ كل لقمر لش اتغ: ملا اضل مهن تع لشمد نذل ع ردت طازج [يلعل ةءلضوركاذ اذ

 4 اق اك[ انين زياش اكل افلشن طل ف ةنادكلم رع ذقن وج عيت از اقزل ا طخ ضايج مال هاد

 (مامطمه مزلَس يوب ملم! الاغلب جا لنوكيث امكان ونوال اكو جذي إ يلع متهنر م لع ئمغي ةداييا فد
 مناد رار لقال اهّركءاذل ضل لاياهم كن منج ل شلداه يلع ادا نؤكت معلش مد نحد درا
 0 ياهلا ةياذنال قتل زماني مين مهل انجلو مانا انما عازول
 "يبو ينوه تهطل تددهر قنات مراسلون كرهت يمان ضنا ادام يات ير اهل
 افرو فجاوماهان ار اهلا ةن: نر اكوا دعس فيلل اة فجوة: باكل اذه نونضوترل اف ثناياه علا
 ل ايمهزس كلفن اناهترالمنهتر ميال لئلا ةريأةرالم ف طقح ضب اهلاورنوعرتالو نو زي هفه دو دج

 يكنم نجح | | "فانا ف عالم دليلؤ هج ::انه ابر ئلضا ال انما انوكين ا]جم اخ نلعالالذانس مهني
 1 هد وتحمر عاف نب فجوادل لف مزمل اجيت قنياغد نقد تدني ايلاطضت ال اتينا الازم ماليالمتأ
 ام امابل ايا ناس وردكم عر عاندالم اجناتاكاذ اهدنا لانا اهلج نعش لمت كلذ هدب

 مالا جرو تضماناكت ادني ازا ذو نانا مفوانستو جا نلقلطاارمزاطضدج تين زل التم الذ
 طاح تلغوقزاتنلاز قيذ 5و متل اان موب نخاللف اكيتجرسانلإ اسي تال ةضسكت ارجارجي اتهام

 1 2 ا

 ل ازعبمم ليش ضان ةوزعي نشر خه اكتمل نتن اننقنل | نيش نن حف قرح اع
 دسار انتا راو يكفل انا اهإإل اطأب لوسي مئل ب لوفي ناك ش ارجع: تعمم

 داما َورَجرلا كيو ومالاد ايس اتا رمل طة زيت تحتل ماكر فل !ظفحو ف تل ااُنْلَو مول اذا
 يف اذاللإ رزقا ظتادبتس والكلب حاس ءاظول ايست شيال نان ايو تتشمة يول كعمل لادم
 لابس 2ظكظذآخ111101 1 1 اذ كرون تل لبا نج انررخذ تدلل اةداثلعلا

 151 2))00شش2 17
 ماقول الوب زمانا هلا] بت قمل ضال نال هاون ,نا ال ضئتانيذ نهب لكل اضن لالش
 ناك اهب افرنالمتزلل نزال دل عنتيل له ادتعراغل لعرالغ سطل ايطع دالي بدسم انام تحزم ةراإلا

 لما ومن اهد فضا ينتسنازمو ستيج املا ذلاونف انتا وأي إةذنمق | عخطمنم تعمق ة للعسل نين تسائل اذه
 ليغ نوكتلاو لامن ذتماللا ثاشل ننال ينك الامان لكل ل

 ميد نانا زن[ توا جلع النعال نسل انةيقار نعي عد اشي اطغفزلاع يجر 0
 بكب أب افلا نازعاو اينتلرجملاويولاديذا كسي متل قلاوون قر ل طز ندا
 قا ناكل اهةءادنعب وكوت تت إيل هزة عر عض هذ ع تعر1ع اح سل أعل وح
 | نفد نعل انتخ اي ملت تن مزق نع يلع لهم اذا ةوثب اخ [الولزعلل يشكل ناراذلاقنتنالوقي|

3-0 

"0, 

3 2 14 14 ١ 
(2 3 

. 0 ( / 
0 

0 

 م 0 4

 2 0 + 5 < ظ 0
 نم
0 

 10 حت

5 0 

37 
00 

 را م0 02 ضر 0000 لا

 م 0 ل ا 0 0
3 
0 8 6 

 سك ع عر
 بج
 ل

 هيأ كنا : ازا رن

 6 ٠



1 
 ميرا
200 

 ا 7 0 2

 2 راما و 17

2 

00 

0 2 

 ع كدسع تر تت

 0 ' ا
 ا 0 2 م -_-

9 
0 0-4 ”- 

 كير دلع يجده
 عج نانا باو <<
 كير هلاعَرإَم لي حج

 4 ا
 ا

30 
5-0 38 5 7 

5-00 7 1 0 
2 31 1 : 35 0 0 

 كين 210001111113

 كل البنمف 5غ امال امال مالطا اننا نش اهتم لنزع سني ضان ات لزق انا ثا اتمتع
 ناش 000

 حلا ساطغا اننا ةطننل اا تان الر ؤضجفت ا ولا ب
 م الل دهس نافل الل اننؤيتتامما جات ماهل لااتنل اتش
 0 يا ا :بالاثالاتن تنتزع كسلا جلع

 تنعم ممم فلهم ومن موش ما طين اش |]ماءااهجيل كرب ]ماج تكن كلع كامن الان نكتنانرفعم

 0 ا هن انتلزب اهب تل ونس ثم ري سد لعوا

 7 | ةنك دمتم لطب لعله قضي الع يت حتي مللي دا الاون ةافالاب جوسترل اكرر

 فاعلا: يرجو وسلب غرامي | رعننم خضر الايسر لاند لعل
 22 لايت داني ملهم ندب بال( يب 1:لالقزم ايلاف انت ةللاؤت
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 نظارات نسيان هن حلال نهضت ثنا يا نادانملا
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 قى اعل اترول يلع وت تن فول اوم نسل عار ل ل

 قت نلخت <14 قي املا يكد! لع رمل اكتالاو زحل اعل مر تةنلاضإي ل غةقي لكحل
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 - باد كما : لابد اهي اينو اوت ساكوقؤال دم مالك قت مافدال داعب ازكى ند ْ ّْ ا 000 ا ريدم تواانركت ليسو لب, ارك مئات از عح | ١ هلأ ىلا نضل 9 ظ
 وهل هك كت لل طوخ 1و يَا الوق ةابع ىلا يصب لعد ةعنكلتلا اك | 0 0 5

 تفلت اهو نتزهز هياط يت طزأي نيت الج لب زاكمساكرب ث نهي تدعم عفت 5
 ةينن ان نعرف اقرت :رجعزعرع أك 2 فاك هوحتد ذ نياذل لذ اذ: ثكاشريخ خلف اهم اهل عل ليوطل اء انتم :

 نكن لغزسغ شابا ِشياَحَسِرِ ماتور هضارحمام تتلاتتتل دمع ى الكت لاند |

 تزامن ذهايغد اني اخر لأكل اعمس ذا اجعل تطال اتنيرفوتز رار نعز ان نبا ا

 3 ياش ايست هلانناع ب ااااطشماز لع ريدي تساند ام ّْ

 ام دع هب اوم اكتمل اشر | ننز اوجٍإ عير صنُأ الد اف ةب طن ىف نوي اك اَنل ييناردج

 تاس انزع 4 دع نين عنع <01 7 : كيتا لاغل ايملطنن اد أ ا

 لاو حلاو ارغوت تنال اوس ١ كان كاسن ال شم اذاليبا طي ددالل سمس ايش دوم انت هدب الا |

 جدصاك ذلحا يح حاذ لان زن اهلك ولعل اوس اي 2رغموز طق تمايز جي 1اطبععب ا ْ

 انكار انضفقحاو انيلعَو دحان انفاخاضُت ىو اني ْفِدَرَو اكرحا وون سما هذان الاغا 0

 شفير الذ اتمتع لف جول التنف تاللزعي اي:)ايج اها احا تبت إباذد قو مش اهل حاد أ
 | د هد لطالب اعغننع دهاتل ال وة نلوبطل لل بز طضانل كوقناناشامد اكتألاو |
 0-2 :ءاخاصو ورا للون سات نع اهيل ام ملوسر ازهدان سال ضقت ل اواع ن اوه هرخا |

 امور لنالخ يا ضقاج اهيل جنب الا لوف * نوكيالو تال لعن ون نم يمول لن أ اومورخاحوريمو

 اضاف زعرززل نعد مرعي غن جيا خس نعل عز اًيلوركعل نود نهباللت ام امد اتنبالاث اماب

 0 .: ع 00000 د تو سنا روةهاعيعإب اذهب طرجم هسعدداجو |

 هلال تاع ت شاول هنت يليه سؤ لج قمرا ني يع
 ” زل اكى تكونو د إيلا خو بحل اكل لان شالو
 ل اذابة اطوال كرت قبض ل فعن ب كهل ةنانسد

 | لضفن اذ احا زج ورش عاوز فعتخ 1 ءاتدعتم_راكان تيرم 1 طال اهل ينال زععز انبات

 | لكم ايا كهل انالبؤطن اكاذادحاول اسر اناوجنلا ار ناك النو نمت ماع

 | :لفغتف انين ]كن وك : عن لجل عدحاول اشرح ل ةشا ا دلوع هزحارمخاؤ رطسا كر خاو ل ق لف نال غش سالاب
 ظ اننا زوج افرض ترحل "اجارضعب طرا اذا املا هنا اما ب يل لف وكت وضم م لبوطلا امض ثيرعك دانالاب
 الر ارخاالاو طبول الواط يع جول لعل هل تون ضخ ل ثعسحج ءأ جال لن لك بان لضغبل الطن دع

 000 اعحووب زل طنب انيف مالكل اذا تاعاشممل انف كوكتذلل اكان بانل انسيلغدحاذ عدم ايا دبكل نوكت
 ينادي .داننإ اح أك تفل اكحاكازم:لنع نوف دعا ئاوتحال كذا اخيال اه بانا

 هتعمل اكل ادلع اذال اهل انسي 00 ا
 | بنوتات نال الا اك مسقط دوم عجز مالا كن ققلقل لاا أس لعد وكتل رون لع لزرع نعنرالا 5 مهمل م دوه مزه عن زسمالل بكة زلم يل الكاز أ

 م كي ل ا
1 

00 00 5 1 
0 



 . حي "يعل [ 9. لصابدناكداو هطان اكنانطدحوزل الاودننان ير ةدداذان نموا بال انل ات ءمهادبع
 كك ينور المنال يتغلب ن كلا امقدلرت عاق اب تكل ان[ ةمامنبععن لل اهل انف نع ن نعام نزع سلا
 <«. . نم . | دل اهنا شالج لع ذياكعقتلابنزككافصتت اهضئلكملا عدماز أب تئدع ل «تزعرب رت تلف دل
 ا أ افيو هدم مدي دعا نين انيثي ثرهلااذط ناقتءالغ ويلكم انولعل نغم عل نموه لع رض انك حاط
 دانكن د نعئبال اننلومفةم ادب يعن اذز شاذ كوس اواعرهوبل كل ساول ف نييرلعال ال انف اكفنا
 ير منال عيالات تو د( عزا م عاالال افي لباوضل لكن ناولضبال ليتل الوعي نكومف ةهادصو ل فادعل اناا اا

 + رسانلاةةايلظ <24.( مال انسانا ضال انس ن لفروع اًسضالال هن لضالازع جزل !اذداذ سفن لاننا ىوازل اه ةسمرع
 0 |  [لضالانللذ زون قيالكتل انس وز العب نكدخ زل اان ل ضال زكر دس مذ ويزيل منكن ا
 2. | مضا كتالانهلإمداهث ف نع اكان كرين امل ل اكل ان ؤلالان نرد ناكل فخذ اكفنا
 | نقع نالازمذاطل عطل اطمضنتك ثري مرت ذفالا ف ثنكل صاد عيف وذل رتغمهلوتنؤاعطم أظن اع بدكو إب عيب دك داوظفابنكنك/ لهل ديت طم نال جنا دفع نكت كامات سيذاج
 | تع |ك هارد ا ذيوغلفب كدت: ل اكسرنطب كلما زوونل ضب ف ص تلد ايخالا
 | خل اوه ل دالن ااتيرسانل دنع زها موبي اق نابل قاف [ضجب اهب د ئداكت يجن رحل نبكي ن إال أ نط, تاع تان كلنا هاني الكان ركل يدينا اتخ اوشا نالكتل ةفاهتلاز لب طوال لةمادنج ذل النعل تالين غطت لزج دعنا

 تحور مين اذإ اكل ال |عؤجرل نش ج خكفكتل [سوفن كن |طاو ولمن عج ومهم هوز اشيادمل ام ٠ | اذاوم دانضالاباكتالز |.ب داخكالةليتبلنلال نةشادجع بر عوجالءيحرغ ري ايازتدلا
 نزعل وكلي قم تاب لطم انيس فاطعدب حز مصارع نون لعد شالا كت ري ناكل |
 فويس ةئان بكا وطننح ا لذ اهنعؤ ال ظل اة ناز ذ نيدن نيك, يلزعل ايييضزب/رعو سعير نعد 12
 ثينك اه وبال لان فعلتم ارح بخل ادنيتس يف زب اقام ر حارا لعنتلا حبل انوجاتغلا
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 ةزكجلاتبلاز [ مكية ةيؤعن بلف نابخساذل الع |.ناخ ايزب دكت دالاف تم ثان كناؤخاف كدلع
 ٌقيضو:ندوراعل |لضطشن نعله ب درملاو اطال نخالاو دن يل اتار اهوا طمن وكيت لتي تاكل ةطساو ضم كلش ١
 ملكك لبا اونل اعيزلاةساككاء اماه فوج ذاذالاو لهجات رزاق فل ميغ تو ية دقفد إم
 ةشابعو إب رحافودانضيانسم نانا زد تلج هذاا اجيال امل اةةلونينشمل اخ انيس ةزهزتد جلع

 خال طف [ يبوح اهنا فشل اخ ابكلاناذط ون امام محاولة ييكاكتقي اشيل انام | تف ا انا
 موطنا ِق ْ 000 ١ دعت اكرإ كحال اهيابي لعل ا ةنكلالعاجت انتل عزل المازيلكم الخام نط ف تيناذل لونه نسجل عوز
 هةيزاككاكنؤلا اذغا) تلمل انكدادنع جانو عن اكس نب هني فادنعي عز زع ة ضن اك يقتل ع 1 ٍ

 بانِدَناَيَس 1 6 ١ - انس كانوا انطؤعر زل #يتغلا دال لافؤعت اذ شاد امال نيف تفز ابان نانا
 ”غاهرل عة تلارعتي هل ناب فرعا زمول اظطز اي نؤنشاجز فود ضالالع معافا حد
 اهنانسلاط انهت اخي يغض د انمل اناء الثلا اخ الر م اكل اوم هد زبن اماظغل توجهه طتعزع

 انج اد 1و: ريفياز ذل فة ار 12 را و مشد الت نحترم نبع اح ادب ىلا طف ةه ]عا اه تال خرب عماي |
 "تاءاخا ا 0 وعر وها لو 0 ا يد

 3 حاطب لع نانح:دابمل كلذ اطجفلا اظل بتتاكن او تاب كتل فهغ ملال جوزعملوقو وهى ادع لت |
 1! 5 01 00 ا ا ا 5

 رئتلال توم الاعين نات لاو اك انام كحال عر هيلا يل شنز زج لنا ط] لذ ثمل اذنه فد ايفنالا
 رس سبب ١ | ةيجلو عامبات نكي تلال اذاخجيو لسانا ةركن ة جنك منش تيل ال: نعل انبات

 2 د دارت اعف 2 م 7 يا 0 20 20170 ا“ لسع , 00 20 0 هول 320 ١ 0 و خصصت عبد اق اق ردا نزل رول لاري ل رالي / رثخ اقل يللا تروا رو 2 تدار مدح 2 0 ٠ ِ 3 ؟وا اي( 2 00

 يم 0 0 1217 رد ل روما نب توج كالا لواط دك ج1 اكن كاش دك صفا



00 
 3 0 0 ملل 4

 0 3 2 لأ 0 0 10 0 7 1 4 0 2 ١

 اركض ا رعسو جوس جرد اج هناي و ادكنا ّ 5 ويرسم ءاطمثباوؤة عيل: رم ديل ربا 00 1

 ا انه اذمركت 0 ا 00 مانا احلا نعام للون فةتادبع 9 1 - 1

 عانركعلاوب لل الاف د تع فتن عي الط انبجز مصر زا يزعل عزلع كرمز لال نط نت 1 يا 0

 0 اركاب انجتتصيركل مانو تلثسسا غل اناث قلغوانتلم تلهل انة مالكيلفن شما را 1

 ,ليط عسسل مز. و لشن ةاضاط ضو وال ية اويل اطر اذا هلجطت ناجل لن 4 7 0 0

0 1 39 1 37 
 0 0 0 ل
111 20 0 

 ا

 انضاٌصد ايف ن اهنفعتضانهزتو نضانط ننفهنكل معلا واج ذطعتغيصلغ أ هيرانم كابي
 دعني انوا وجا حاطال الود يخل مسا ندا تسترد طق ايا ذا انتشل انصساع |. كي مياك
 هل ليلا اصتشالاو ةراعشا انموم نشا انتشر فا طبطت 10010 نا ثعضل كثعضل لقعلا و

 هيلجا خم عرف لغم ا هلع لزوم او خيب كيه لههظاذا فش انوسإل 2 32 مولا زمن عزت انت | ماظ 0 دكاشلا

 انجل نمت علل نهي الام ويانا لسن اعل ةطردزم نعت دال كشر 0
 فلول ا نابع باغ اكل بن داذن علل ل 078-2 ل

 انااا :راعكوأ يات رمزا نراهن كج تلاجن اق د 1

 اييلوتلاو اأن يتب كل فريد انس نال نب كلهن ابك نب نه نواب اننا مرادجت انشا | | ب >2"

 | لالظر نيج بط زعناتا أك منع الكل شام داو داع مونمأ زبن وا اوما هدسش امب ١ تيد 0 7

 اهيل 7-0 اهحرنلن يش دفذال اندكو شال[ ]جون لطم ف انا عه الوكي1 0 00 :

 1 احل اهون نما ام داطاعالاهنج هبل فشل انماَيإكل) امك ٌولغ ف اونشا حا طنمل شو دطل اع ٌىالوجخ أ ع سح ا 1 ع

ٍ 5" 
 امس ؤلطن نافد اذه دام ادت اكدر نحر جرح العمه خان جات ل ظنت اجزالن وطي شل االب اقم ةؤاطن نفذ 3 ير
 ّ الدوس اكان ذو دغسب متمالءا طهاة سلايل وجال طه يضاناهنا ا 3

 | معي مانان عزمها انبطتايرمززكاللذ ف متمت مهئالة دنت ة هش يتلا تاركا هال اك أ ١ 0 ا
 ىلا اننوعفي 1 لهل اك حارل اكن لل ا منهنوعل تيان اسوعَي ا عاملا | 0 ا

 اي تلخوطم:اياعم بتبني لهم اناا معامل نوم مدت ا فشن ا ةفيلكتلا 0 ا
 | هاف تنحل نتا ا مد 5 .دتوشل اكييد دحازل اذ أ ا ض 2

 | كرين امل تال اعتبل بان سابو رسالة زماني انمعل اكن ايتاطتتةنانلا |. 92 دحدم
 022 كلغ دال كلا

 سقيم الا جيرو رمنسيات خل ا نورها | 038
 | اطابلذ ولفال اجر + ارو لوتَبَه ار اكاهف تل اخعيزيت ماكحاق عتق ءاوضازنفلا وتم اذهان اهيا 2

 ا 2: 5. 0 -ه

 غ'ص1ظ1ظظ0101110 ىانانانال اماناز عل ١
 | هالو ت#] لوني 2: ادنعاب لنعمل اكبَم اغلا جونج نات أكانت :دعتق رشم | 5 -

 را :

 اين ديفا الما 2 قيلت لان هن نوكنضلا دا ١١ و
 ا و 5

 ١ هش

 دامو / امكن لو 0 0 | |دميكع

 0 ما لل زا ضخم لزم تلا امي [3نمؤالم ب لرععمر جاك ند عل عود ًدفادتعب ارعر شن رعأ

 ظ ناكل نزال نجي ازاسلا ويلان ماك ت وفشل تلاوته لان
 هةندلا سابعا ناغسانل لل اهجف آل جرف ]ظني مر عايل انمومدَج وجلب ةتناتل] كمن ا

 قلل الهجر زكا جانا اذ ئيكات يعلن اهنكتسا[ كم انتي نير لدا عرسال اش انهن
 2887 لخك هون فري كجرضقوز !رمارل هت ايهطتفل اذ تاتو رجتلا اهصيظفل اسامي سانا
 0 ا لاك ل تست حسم وات < مداد دس اطعم رمال



١ 

 نيالونجمل عاش فن اتش حل نبا هرايشح الاه ئااضعل تامل احبت لزاناد .ءابمأ |
 وطن ب دكت نبا رماغنااّبمد ميلان ءافد ناعرلكلا مثل هلا ت ل اتخا مآ 000

 ردنالالا هام تاهسجب اكدر اوشع بام .وهئضعمس ملغالدل انالك باوتصل لكي تضمن ] جزمه أم ؤ

 لب ان اهنيرضم كيرالا: تميل علاطدذ تا اورل اكن معن عطات ضم اعل انضياكوإ كيئانإلام

 ازال اند لمليشيا ماومالوهر رنا اتم ل نال اللا جنان نجد مال جدل ءانضقب
 الى كان :اسانان اما شيت لولب انك ف عردبل اوه نناشلا"لونصاللف ند :تيلاوهل !ًدالالعل ازاك '

 دع! زؤم وغلا ون تلا نب لاول لن تل ال تلون ز غار بيؤنن اك نيل ؤ تن انت فلل

 هداف ىلالص خوتيب اجا نلت انش نبل مالك جا انهن لالا ِلعفاَحانَمَس نق ىلاخن لوف كيطاضبداذلعملا

 كج لعرش لاك يف عاولول ا ذرغ هال الفل اذاعات ةشااممل ايم عشل لن اه ةرحاو رح َلغ ل اشل !لعو

 لفي توطباعورتربا 2 ىانالن هه كه لاط قي طمس زعوانلط وكسر انيتكو اداة غيل ناكر“

 ريكو ةزءنؤلا اوزيل رمل نفل ثلشبخ ابن اغ ع ولعل | انو عير شم الالف اذل ككل قوم انلإمض
 فرش و |هْسَتَْحَد تيبس 0 كيما هيث امنا ذللخن: ملمتارئاظد اما
 لماذ امور ختي نامت لنيل انارد ان زوكلن زكري مانام لملف تبل ا لانامويرم

  0كل خلام اطر اعل انين انغن قلنا مئابتكتزلناؤهشافمانتت
 مطل لانيزرل اجاذطل نعتشل اكرل د زز:اوتدالاد ضان هل مع سككس انزال ري ىز كام ريخ مرا
 باطل نخل انين عنياج وكلن تنك هيف ورهنكاي تن ضب ةزكا زخم ا ا لان لإعمبشس عياد انوللاد
 | وسب كار اشاال انإل اش لوض اند ف وروكا نجت ن ]اذ كن مالكل فوري تون نكيملانا

 طالخإل مع ع وعر تعبر امتاز: ير شالح

 ا

 قد ذاك كاهن عصا لص وجفت نكتار ةزشز ساه دياب وسان ملطتلاباماومالظلا | ظ
 لا اوين يلا نام نيل ناش وشل عجاج عجاف لح مت ل ضار ئ ذنبا عدع ومنهم ١

 15ه ناوءودنن ةرذاد عزا رذ َوءانملل طاع للا نيل ايش فجل ناكشج تنال اطيح |
 تذل اهراس تل ريل ادت انتل | ملال او اهمف عما ودوار جس نيا ا رفعتصة شان رمل «ئادذ اذ راط اد

 سمر كش اين لانها اخف دانومتقا ونس اوف ث اميل اوت ال اكش الا زةدلَس 2 دال الخ ادعي ود صب نزل ذكم ام

 َِى تي اذا اك نم اًنِلْغاَ نا ئهنا العستوالن حلل ا:لماكل  نؤب ازعل ازءلَسمتهفرتنل الا اس نون وزال هجر وشعب

 | 23 بور اَقنجب نكض ناز ئبانجن اوت نعْلَع 2ك فعال ذو وكره علل ةطضاواز ظ

 | مقاس ناب زمزم كهل لعين نزع تل كانا !ااهاسس زل السهله دل الض زعلك ١
 | طابعه نبت رالف الالضلكمزل الض3يكمل امتلَعَس لت ش كوس عل ال انة امبعازعيتمنللا |

 | تكميم و ايل اهات ١ نابل اقام زق طبكيز توزع هد ْ

 نإ رزاكوينونل لدن لميا ام 5 :لؤفرمت اب اكان دي 0تدي]هارتنم

 ا < افالتعو الاهر نواس ةلاف م انطَرَمَمتل إو ارق زر ارك
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 000 زا ١ جل كاك" وا را

 7 5 5 0 0 ا 7 22 كلان أ ”رازإ رار .

 70 ع م
 2 كوس سسلا ل سل ينس اب 20غ ,« لى ٠ م

 هزم لك: غنيشلا هداك خورغلااماكسشو اعلا هيانطومننل اهي منل نين بدم و قنكم اهلضا جد 54 5 0
 م دالك م3 ابل فاونفدو مان داوكتسة مماخر اًومطت نئأ نان هلع تمل طاد هيام لنؤيعتم ا 0 0
 قرين امنه فعن هنلاو تن اياد اون امددؤجنوإلادئتل صوت د تمانع ان يط مةذدذانعأ نك 6
 نردل اللد ماظل ةلالخلال يغني ب نيكل قادضصتد كوالا ف انرخس ف هيد راتللفمَمَتم - الي 0 .ن4|

 هز فال زضتج نزوات اذ هت او ىلا الق نؤتس ان ينج نلمح ع كون نوط طنش اق
 للا الند طاف زف رات اور خونل اكرع كر |: ةئقض هب نال تنكم ره الا يكس نوزاتس م 1 71 "

 لو هه اطلت ادع ا الاكل هؤيل بسير علا تحل شل وزال لغه ونضال لني 0 م 1 ْ)
 نأكل اند يارماذل طير ل: اهنا اول فانتا .اهباشل جل ابر احا اظن نءمتهلقمياعساثل ناك ا 2 3

 و66 ماوأ

 . 0 عل خجارسانل طرضرز اور طان بانت ام انوع كناية ق تان انتاج ناقد تضاعطلل | ا ا
 ا :رانداننل جال يرجي تالين كازو ا زهنككات كج اجد اهيولعتمام نوال ادعرتهيل طالع 0 م 2 ول

 اا اعم اان ايوحع لاين نااتزلاورشاطامخ | ١ ثأر يا
 ممل قنيكارا اجت اهلا نطل اوزرنل وع ازلاو ا ضخفدناشعأ | ثق" ل

 01 و نشيل '
 نيا نومك اإل تمير ايل | يام فةدانتل وق يقل! زتككا ناجل :ًغاذنا ضب نن ةزككازع نا ا 38

 ةفلاوهت «نلزتل ابكك الز لحل هلنمحل قيل امو هش اذ ساباظا ثمل اءدانكتيناو زن رع ”اراناةةمجاصتن نعنع || 13 (

 هنو ءانتال اذباهنمايرو]ط ضنا متميزا لكي هيدنظاتل جان و امزيغ مز, صرت ازيا لاو | |"

 سئل الدان راكسقلا تدان تكس وفتاه عالنع جو نمش ماغاتمم | ١.07 لدا رولا ا
 وك نهانا عاف اضن نصوم اعل عايل ده 37 ركنا

 هاء ام كد ذل اولكعل ان اذ تنفل اضن قط سيرْمْع ددغالسل خف ريدر نان نال اوزطن ازعل | 5329 ١ 5 0 و 3

 ولج للهم توب لحلو. اد اشرح زوو ثني نيدتخل ادد ل ا را
 تقابعاب ادمن د امعرد امجرعز الغب رارعاهص لقي كة دَص كازيشن لحامل إ 1 ' نبال 0 4

 رفا كوم انقل مفوهتااباكإ انارة رلاةعلع شالت سالو فراعد ملوي | | رم#إ ذل ل
 الزيات ناو لوني شات لكنا هل لغان اكره انش ارتد 00

 العش دازو ولم هيلا تجسد تاتي |جنرط ناني انتل اون امنا ادلول ال ضناه امانا هالو 0 1
 وم لكلاب اانا حمي انكر نمو باكل اناعل نال ان ثراووه 14 5 20 07

 :قافتز | ينل عي عتالض ةكرجازجتكابانءايدد باكل ةةفادبع دارا كيملع | رد "نوحا
 منيل لساخل لعلنا هلشسزر جل 5م لمو هس ايءاعل لثّبلاطعكلتف ان اني دار ن امو خاوع لفك ا رم

 ريل يب زن لون! مافعاتا بيرت كيئانل سم دانا مالطا خال 0
 الني زق: لكيقنا ايزل عاتلا اك ضالااباكلال[جزدمر تس, نيا ةئااتشياما | أ م
 1 اور لع ال ير ى هل كى كلك كان ل اهةونؤ نت افا زعيطا مع لك لجارع ||[. 1 1

 أك ايم نو هطاط و نول زنا ل تريز دعس للك جم ء ةماراكق قتلك ب '

2 

 00 هو نم حراك والان دلل ؤ ف نمم ل اذ هن دع لعد اجرعزرشو:نعكيسل رع فأننا ا
 ..ررلاصفلا باه عت <
 قفا اروح نزال ةقادبسم ع عزطءاطيزتزيتجا ام ارعويعزب سي لين نت بع سنع را راسم

28 ١ 0 : : 07 . 0 0 ْ 

 22 ا هب نايا سالو انتل عصا عتل اهمال لدار 7
 ثم أن يسوالم الن طلال رمل عزططم ةايزد انزعف ابل اعيوتعود اخرجي اهجلغ ا ل



 | تامتونمت كنن نممس زساذلا كيف اهنينهش لوف نعش ماخلاو نإ ةإليضةزم انيشؤ خىلاود للطلاو نايلي
 ظ هلكءال خان نا هيف مةؤفل اخنطناءتمق لهض نعي احح الازمو نال ار عجن زم نيك شا رسأنل اهدي لف كيادد مم

 | ف كاري ةفافداشس نفل اهلك لجان انماناب نذل نختم قيدجس شاول دوعن ونكرساذل ليز لطب
 ظ هور لعرركدورايقدداطخو اها ثتمو اًكعِءاض ان اما اهتونمَو انس انو [05و د صودا طابو انسان لك فا
 لهل ذل ل دغش وتيم جنم عينكرم هتالكل اضن كليترس شل اهنبلل انفال مانوخ بهل

 المنتو دعت ركين نقلك ماني مال ننال ءعتسش نايل هي تفاطم ينم اطر نيل طرت تيرم 1 انا
 امنه ثخا0ايذ نم ممس ة اذوآةرتاوس تصر ذا ذطاول اة قزكل مونة ضي متناول كر ازكقفاشمة ا ساذل لعل
 الوهناوممانجال مت مةباداذاعلاشنل ادن خمسو ايْضْغَصَعَق خا ابنيقغانل [وعيتر | خخ اذكر اح نوورغي
 مقلمستل اال هولوف ن اهلا تزكلادقزل امد انل للا ءاغّنل طالااضلا يلم اوبشن نضياو ها تسهل تل تمت

 3 نعمل وت ئيئالادحا انف ش امسقيزمال  اينتل اك ولنإءّئاتل انءاداينتل |هياولكاقانل لباد
 | ةلالل كااعؤام|ةطالوش ثرنم لؤي فروج لمثل وي دب تخف انكم ل يزهو درهجو كعلم شيش
 | لفن ئمسو | يالوم نفي ثوودا ايش ص اول ثم عمس شل اند ومنفي فاعور لش )مذ
 | هكضفلخوتنمنا هم هوعمسز انومل ل لعل ةضفرل ع ونمزناعؤلن خعاذل طي مهن خ نما غال و هو
 | انج طعن انامل تن ليلو يل امنت د سيخ نكايرخنبم صدت لوس لكنك, سان اذ
 | وكون اننباذل التم توتال اه وسن لافدد خماذل لقت وسنم كنس اذل لع رصتن لورفد زب ل عمساك
 ْ هتلالاث لل لام ضاخ مالكو ما مالكو ن اهعؤرل مالكلا تش الو دانك ناكذفمباثتمو هو ءاذ اخد

 | انج رتل جول كة ازعاهراري | تؤ هزل بت شيفا ا منعككهتامو ةونرغغ ال وجل اكل اهم اك ف الاخت
 لمبة اطل تبادل افجزان تجف اكن اف فهين الك شه, مز ناظو مهن: ئئل لع لتي ناك شالو
 باطصا زورا هئجس مرد افون ظفلخ ]كرات ملكا ؛س طضؤخ ذ ادنك 3 وعم حانت لوس
 ٌثلخداذانتك خوخ طال دكا ةيقا )وس توني[ ف ن اكاغف عرمرم اذل ازميحاب ت اذ عنضي رنا ند لوسي

 ايوءااحاالعدمل انفع متن ل عتن ختم ةولدلل نان اذا ثعرطن دن جزؤفسإالذ م ءالبخ وعم اذا كنفااخاءل زان ضب نطلع
 "اءاو! | يماؤا ظابط لزدغ ا تيئلا وم لقتل ان انبي ئس تيندورْص قكَساذاوط احا اما ذاننكَو

 ىنيطنر| اتش اهتاح اهئ احد اههبا شنو ايكو اهخوسنفو اهظماند انهرتشتد اهلي ان ذم حط اهدينكلغ أ
 لعام دل ابو امد ا ىشلااَحَد ننشر نك م ]عاطل العالول انا تنم ايميل يند انها هطن>ءاهيمف

 امون ادد طخ ةنريلء قرن نمو ل ءاط نلت د حا عل رقع راك الك نكبة لنعمل و زحل ماطحالو للحم |
 وغنت ما ثخدابلاب هش الون طنط ادند ادحَو امد اعلي اذ ين اخ اوك لعب مضارع اذ |
 قايسنل ادلع نوع انك الل انندن اهناجنل للعرض البكا اي ونش ماش !مدبؤعم انعم هللا
 الاكرف طلغب م اكئيثل اطعم مولاوزهالترب ادشنملا وتخلع لع لعل اذل اوم كهل ايتن ريل

 ركل الط انك ضب علاء تهل وف نمو فضل ها اهني هذاكإ] :؟[خجتدماعل ا ةيهكنل ايهليانكا |

 فن انور اذذمنةيلغ نااول اخون لل بيرك ع وقد دانذ اكاد تين الئ اهبونككاننج ب اكلك
 يبل اذرتالُم نانضالب لاجل يش. وبال اويل تزكذنضأبنكن اكن! تول طل اوف اًمدص ناكن اذ
 ناار شفماطزتغرلثستزماوهسمك لذا كتنساه) كلل موكتإ د باطغا قع ءاذ دان ل اطغ موق حشد
 هيكل كل راكي طاب إ[ما ذا داذل نه رحاف كينكد مؤمن نمختر ةؤلطن جلس ا كلذ كيل |عَمس ا حاضت
 قالو زر نيالا نا مانا نيالا انيانمل وعجل, زرت ال تالإ عشمنل ادفلكتل عنضلل اوروكذل
 زن واتشر زل الو ةمنهماجش اونيتلؤنممفد نحت نيعزتو: كفل اول الممل اراب اذا هد هنجؤميضبالعا
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 ل 0 3 1
 امتاز الار كو .ناوتلا.للرس ان اهعذ لنا اغلا كميل قنا نعام ن 1ث هاطل1قرائ ناييدل اهعقاشلالخ
 هل ماد د ان اخ اهل طتيحال ذل ثنم ةريكو اخ لشين دفن اضل ف ل رضق ان نود” ار جاف حا يفرج اون الد
 00 عفاف اشدح ع شيلايكأل مايا فصل خ انش اان تونس تادي دحلان اكد رانلالع
 ْ اميل ارضا : مارال ةبامتإاليانمن توكل اشيا اوكا اهني طفمب نو زل زج نازك د ذب
 تلج يول اجلال نان لول كلا نهناط ىلا توغو ان ضع
 عل لالاجالاد ماا ل اعل اسننسالاطعو ءانع ستش انه تق ملا انهار زاوجرح هونك ث د لف لف كا

 00 ل

 كالخإل وااو 00
 عشري اغاعْن اع نم اود ف اكل اوكسو ء ايل تكاد دب ثدزغنا اذاهب ثّييلخاز« نحو أ انل ابنوكين كوالا لذي

 | لاند اسال تب يلا نابكلا بنطال وديار قلااتخلاو !ؤلعت امن انت اريائنو لول زم
 يع ييع هام أومن نديمزس كت اذااسالوبا *دتقيو راو |باويضت سيدو لمنوكش نما
 ظ الخ ؟:متيفب نكلاب نوف تيطق اهل ل عناد نال نعنؤ هر ماو ال ابان تطال ان ةهادبع جند نعذأ
 لان جال انمناعزونست زوي جر نس هنزل امانا اك تزل عن نب ثبدضانالا
 لان اتقن امن دارنإ ل تسال بيج انلل ايضزخ!راوجب هين. ئيت ين كمي ةاؤجل اءاهبذ وج زاك ش علل ثنا

 مللت اننا امتلاء ان فلعل انين اهاوئزكم انجل اوةرص رضيع هلال تذهل وار ننال
 00000 لا ابا هف بتل 8ع ين مش لوس لاء ناك جلل
 : خشب اللا امنا مشهنل حس انلالاحاتدءافنمسجل اعانكء كلو الل ناصئنلاو يا )ل |طاتنيابسس

 رع د النيات 2 دح م ايسب ثيداغالا

 انيلماوالو اون ان دايز إن لال ثةفقج ا عبار نعول نعلم ةز لزم فالئخالاع ف جحانملا

 ليو هبطت 5 ١ 00 0 اندل اله تلج نان تلذل تي د لضم اطتزمالر

 ٍمانْرلُمنِعنال انت 9: تجزع ةرازذ نع ثوم تلعن نجيب عن اهلا ايتاشي ناجم

 1 ا اح حا احمدي اجا ان الرب اج ان اهنعمل انرخ العجل اجت

 قانانز البان تحب ايبا رة دحاز ]كت بج اننالكنج ادن متي نفعل لف ثنا اجرهنالوسر

 هير انتيكات ان اقلاخان اك وانعم تل كتصل دح اطر ذاع مم ولو 5و ذل ئقبادانل

 هك | 2علبة نان ءن نوزع طواوضلر اذل العوانس لططمؤفلجو كسيش
 طش | مانان هدم الجل هر اقاليم هان دس نا هارت لوو تت ولي نسأل
 كلاب لاا ينل نجر منال نا وهن يهدأ انتلتاوتضلا: ترض الادانعأبت :الععا انيلع

 اسمي ا اَحالال وتنال اناني ل وضي ةم ادجعاب ضمه اهم هن نعز انس نب من جوس لع

 فائااح از از سر كي مضل طزئنفلا ىا انمعاند ا متعانم عاد كلذ ماخيلم :اةنلاخاتمعمس نام

 هك از تعتاعتل نقلت لعلاج ادناشنعتءازع]ع اك زلضملا لذ انآنريوجالا
 فون زف حنبل نا ا جلا يدامارةنالعب

 اي تيارا ري عم ور أم كيفان هال ندغا نم يفرخا نار فك (0 ءائليحنعس

 ةنيتت هسا انام كوكا نايل يلو ءاذلل اوحنيو اجمال نكي نيو حارل لي

 ه2 1:نييلكتل اد ل اك ا تاكا فلان

 هد ىرخ كلع نسما بسد كك ناك ويل اجور ةهال اخ ىقوط نضال تن عام دن لعل اذام



 ا ا

 بر دي هتكي

 | ضاع ي هر عرج نا ننال ايامي ر ومع للان الرن ارتمن دنع كلذ ار ايدمااضألا
 | اهلماناةملا از عز شل باس كلف انزاينه ل عاور نمدانستج سي ارز كرجل

 قلن كسك دلع زال ال نإ سال خنسبكت لها اناض نإ نبيع و ذرفت فل ذك قة درع
 الل اندم دبع منغ ان انج ضنيزعد انها تملا دن اجزغ هيلع طع أك تلعب 6 وحما

 ايلا حل اهمخالا دع امك لع لاو نخلان كككييايارطب كشادغيلب هربت نال لب لب كحول

 ار اع نانلكت م امال اكتمل فن ضنشال اضع ذ 2للو لف لاب كمل اوطتضل نمر اللضتس نأ خلا, نخاللجو

 أو كاب 110 ءانق هيكعامم ناين ايل نائل ذ
 | كك اطفال اكل هرتفت لعل لإ فرش اذ هروب عااطز لعيبلستم إح كمي
 2000 ابطال املواد يارا اوالتج الاه انكي

 ”- عر لعلة عصنع كسب انت ةرب | اثل تيال اونا 0
 0 امزح 8 انما نلت عه ا تعال اننا عرعر سصندو ادنووع نان جوع رز عبومجز |

 وخال لالا 13من الدباس الا أكلنا :ءقطنانم [
 ا اعينش ل امكن اطتاءادتر توغاطلا كج كحال ابان اكس ادا نخاي مانزل باش |
 ممم يسوم 0 كا
 انيليارلاتراغا مودك تس هيمي 0 .ناجتخ اداب وده: انماكح افرع
 اًملَمناو اهمحف نيلطانلا انوكَت ع نان انشا كلتش انجِإءُمَو العد ١

 لكي الانا. ي اذا عدضادايههضااخااقعان عال كبس اذان الكوتا
 '"هللل] ةفاخع مناف نناك[نحلارطبل اذهل اهزخال العام ةدحا اضنالي اخ ادذع ناني غر مزالدعأل :انتللا

 1 انمأو هضمي لكيلا بيوع هسا كاسح أ |

 نيمار ل الحالم لوست ل ان,تلوس لاكش الط لعذر لكما جبد تخرب وم ا عبيف الشمر اذ هلأ

 ل دامزجاركمر ا اهتمت اينخار*تق ذات“ افنايجتل اا تنفذ نكتابش

 يس سييصس 0000027 نع: :ائمل ا اضاور نين نيرّوهشم اك

 لاذ اوزان دل اج اتكرر كسالي نال: ارا المثلج نان اطلاقا ط وتلا كالا كعأ
 حاسما امان طنب ايزل اظن ندم ناجتاناذرلا جدا لا دانرام دنيا انلاعأ

 اهجتلاو دعك وذ انل اذلئوخرجر انك ةاكاذال نايل ماك فان نافل افخئبو هلو مجاضقد

 نياالجراهندحلةلكراذخ نجف تامل اة هاد تعد رعي لج رع نكرتيسك رذاذ كو ناكل ف ماظفالانم

 ةءاناطتشل يغش او امناينط يزوران كن انطل مزعل سن اطنتشل لد غاطماو لال ان دا

 امبالا اض داَضُي نم نا ياللا زمانا منيت ننس ذل لأعلا ْ

 دنت نوعاطلإرنكلاو ملال زيالا نط عوف كد وضا طوف ثيل اها اذا جس قع جك 2 تو! يازعم أ
 يارد ل تان عايض ريل كال دنا فوضع نقلا ارذيلتثا |
 كال دانيل كان للطلاب اك اذا( ئيغ نذل لكان إلا

 فتن ا ديزف نزل اكول اههماطتمنؤكاقت نئداؤكانيئانتلي رن اطيل يقاوم
 راما :رؤصخ انا توغل لا لعام ملكجنخات هنالك رش وحان ىكالفش ممل ملال كنز

 "قلن اطلس ون :و تن هجخو عل اني كسلاوم ان ان اخاؤااخاغنيؤخا لاو كال ان اكان لكن نقف ماظلاغ
 امو كالخنهماطتقع ادخل رجل اطار ع كلذ ئ هيف تاخذ تالا لعمطوخ ريونلا

 ا لزج 0

 عاود د ةددادن وعن ناز يح ٠٠
 ! زاد: فكان ياما 0

1 
 مكر 7 لاا يل نو ل 2000

 ل ير 1 ا ار 8 ل10



0 
 6 0 ا

 ينل اهم اكو ثيشن مانضخناتن ةيكجف و مئانضت خرزل الزر يطااس ىف دورزتبسمك راهم انشر اوب لف حار
 ع اكحطريفراخاؤ اكءاوس نوعا فو اشرت يام اًِجْرْم نوير اياد : اخدت اطاختا انؤدذخا

 ركن اكرخا يح كلذ إبل ازجازإلا فبل خاب ل سلاطازئلج انعام ن يضم اركي نال ءالشل |هلعننبلا
 ٍ ١ ترفل ااهنمئ از ا! انننس تاهيل لفءد اهجامالت اكعلا انش داخل زى ا انم احل فرعو انسان الط شل راما

 | < تيكوتي انباع نيل لطشلا عال اسد ار نبلو صر و يشل )لش: ىلعؤشنل لعلي خلاط لو ئصالا دنا غش إب
 افطةف كاجول نحل دا اهرؤهشتيلئذل اذان اول ذيل اهانه كدر ءاشنالاو لول !المثياذدد شر ف مالكلا

 خرا كتعقاي 2 اظكتلضب تظل اَسل انتج رع هز ازذغاذد ف كباس | زبه ش شل ابر نعرتع ام همي بوه ثدعلا ظ

 اعاتب كظردانل اناتلاعّوو كب اصل رمهنتت ابد هداف ايل انخنخا اياه اضراننلانائيدحلا ١
 اوم ايلف مزال عا اهناخل طك تكن انهو هك دنع اهازعا لوميا غل اضف نارؤ امن ايّورعز ازوشم

 نقل اغا اني نناؤم احم اناكاهر تلهمجزل انخايهوحلن اهم اا ثمن اخو كرت اندم اطل لمتد« ايزمئيفاذ انا ظن ل اخ

 عصفيككل ناذل ادام ا تحال ناظنائم احم الخ ال ضن طاينحالئغل اخاش كلن كنز ليا ايون نذل اظمنصا

 لور اكو ككل وهجي امم ل عزبدعا اهاورياورلا نط ورخالاعدنكرب دخان اه دع نذل اذغ

 نوران بيتا اك اهنا اوان نيكولا ف فر اخالاو اطذف ااَْوؤ مل امال نعم اللا

 هنفاواوننالو كلب ند[ لع نبا فتن ءزجول اهل نيئئف ءد د ملاطأ ضب وال يصالال ونمت سيول اانا |
 عضال 1طدج اوغالءاندنعتانايب كيت نوح وحان وبل اطزتنا ثنرقولاككتبثنل اوت كل ركل كانا

 ذا ةلاطلملانابك لمان البياع اذان ناد فاول افضه | نايط ونت اذ وياليت ل ليام انجل اخاذيأل

 اول اذ ؤش نود ماك ابن وش تخت انو سني كين للبت رانبخاقانباضصإ ا مدن نيم نياكلاشيرجلا هس لاذ
 ار د رج فلاش ةضملاسح اكلَص ا اهلكد اهنعاال امج امني ئارت الهاني قعانل نع

 00 ا يس اخ ساننْسز من اهضواوموايزعاض و ركنم

 كادت ابدافطاط لعل اف فض )ل فوم انماللذ نان ئيفونل لفك ءؤنل قفاذاش لل بج اهرهابنشا نرحل ينام
 3 انكيفنغ اكذب م اهليخاماو ثدحالاب دال يل شل المنجد يدل انهم و وخضع ن كذا اكةالنج ]مل ل عر

 | هالوين ]ب1 الط 1ج ثَرمل ظنه طنش حاخجتالار اكىف شح كورت طلاس اطهر جا خشيم ال ناعيا ديلا ازهشا

 نول ةيذيلاجلال تغفل هم دلة محل اال ني اذ اكحالازمكف ن انلذغ ناخد ربنا ذل فعلا
 كج كلف مم قييانر الك علاكلل الخونة يال ]لإ مالظو نير زماهاسضبو خو اهلاسنب نءاجرانخالا

 ذلكم بالواباغ ناكاذا امام انالا ل اوطمول ظءنكمدنع ِكل نب زماان اهل خفف ا طانوش ءاصا

 طم اهل اناكال العلاو يكل زال !:ا:رالع ارح ا ذادرإ ناي انهركلويرخا 2 نوم ]كراضصالاو هل ال وص

 لانا اجالل داو كنداضا نيل اناره ل لعق انن نلفايزعل بيلا

 لن + زج الكم نالها اني تلفانتر تلا هيي مزاح انتو انهن نكي اذانينداحاو خوزعة ب اباتك

 22 امهلةسس انا نالاةةعطنعج مونيا تشمل طدان تنتج نيل ياعو مر تا ا نلوم اهيل الو

 فاش رمي ةيلكال وني نة عنج واللطف الك اناا ةزن مان عر نخلنلم وتود ءملكد
 ديفا الاقل ا تضج لش انساب ةائراطل هتيم القال تناغاايناكا
 سف ةنال غتر نوم اهناد اناوعد َةل وردشان كفل احنامومو نفل جوس اجو افِلاْكَدَع

 ال 1 داوم ار وام ساس و يا

 1 اغراب اكمام ءنحأ انا, ل وهب والك "عسر ا لوقوع عءملاعل لبا

 نال اكل نتن او نتن ننزل كا36ك7از زا: راذي تل اهل عع طياؤتنلل هنا زل



 : نيون امل اكملنا ب ايادشل زعل رفشالم اه مامن اغا يني ئل ا ظادم مدس بلع مين از: ير الم يان اثنا اغ
 عال اوه اند ملل ليانزلمل لف نجل إم سم الث امالاعال امل للالعت ثم ايخاال از انداائيثضالنمف
 جيتا يرانا وي لخلط ندالا ملبن ان: مرل انا ذ طم اكن اتت يؤ اع كلان انضال ا
 د و لش يرال خل تكا ابوزيل كعالاوريهطغ الاد البلع

 أ لية ازتعمشلل درامز مقطع درعا فاك ماكي لي وش يل انحالا مرر 0.

 اداة ضاءانممخ و #11 0+ لباكؤفان اد دباو 000000

 نهري نابع ]علشان ذل اتاوص هان هرم ةيقياضاذأن اطار تتح نم ميز كياني اًدشسم

 | نارغ كغ ] هعتعز شابت اة ديسم مهني اكون دنس اذ علا

 ْ 1 و تيوس درع نم قراومسد ازا انامل ار جونج اندوشيو انزع

 املعمو لص هَقالوس لوو نمو اهئلب ارسل النمل دج ثيدس جلع ءاذال موف ل

 0 لا عملا 2-5 م وله ال لع ةددئ ا 4يإوا منن إك اعل انالاو

 يرون اناا اوف اهالشتدج]كونتلا تباكل لل ادم رمي لكل تاه نعان انعم ان انك لَع
 0 "تبالغ طم لنعمل الضخ نب ل عدضبارعت# أكن تمهل: نكلاءرؤزلا قم انرجلا
 | قلل ملاناةل نجد عر فتكا دش رعزعج اناتعن اناني كت رعزوةضن زال انيزرغإر قاب
 وعر غ انبلزعانسال انهي مليارا لب اكول اخي اج انك تلفانافشن لم اكابر ءاجاهرسانلا اإل اطن فم
 | اال اهنينندق اقاىالاهن أعتمد هولا لكم امنت لوقي 82 جمان انتل ئاغا
 | دون عكا لعل نيكني ملا ذل نعال عيلان اواىرح اميه اد طتمت نأ

 لدتا طتاناي تلا | أ لقناتتللءانشادنع اهتع اال الشارع عن: ل لاخلا
 طاش اشم انا باتت ريم تايلإل اذ, ثلا تساقت ايلف هتاقل اناتارتن اتعامل

 تيا مطر ا نيك اهل اطال لذا لينيتيش اذل عوض جإ تلائم جوزف اهي ايت هنركي لول
 نقف لاغننلا |[ يبو البركل راها دلكاه وعاش اليل ناتي لوريل انا ذطيرغسر ذاع
 مالو تلال اتاني نة صشا عجن عكتما كاع ةيرغ جن 21101 عربا
 لهاا اوال اهمت اميل كس 72 ! 5 دلو الو مايجالا لعامل اوال سلال

 نارا ج ركب اني ضف ايهما د الأ حدب ةد جوانا عجل نسل بابان اط تبا لمالم

 ةهالنسدلعلا ماس عشت اك ءائاذقملل اافنض ا لادت كانغ اما طاطال ل كيا قابزطنلا
 ل تساخاتال كل ق اف اان | نابل جال ناكشدص: يب ران ايش ععسزم
 زكر ناني اهبل 0 .ننتنلانط قدماً ضير مانبإ اي وضمت نالت لزعنا

 ةيزغلمل ارق هر دوائر الا ال ان ةنخحد راجي نوز وعقل افحاس مالم هلاشنا

 مثقل اءطا تنل انج ال اوم ال اهي ركل كلانا ةرتلاز أس ىوعن ضلع لل ززختن اكو كتمارظفؤنس ملا
 ذات ةيحاذ ]كر نعي ايلء امن هذنل ل 1ريال نيا ع اانا هؤخنم انزكل ثدعا ذاك
 | هل اماما "1 تربك نوكب ومع اذ لذ نعت ف مد قلل ال اكل يخي صرح طا شو كوتو هد وسو ةؤعرل
 كزاونو رو ةنارز ةةخو ص ناقل غززكالا نوكيأكانن قلل عما ل غشت لوكس نعش روف

 مسا هضم ا دققت سام اني و ا عنف تا
 8 1 نينزكل: شرحا ]كل ةقامع يل لاخلا اة نا نعل النص
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 ارز 0 / ا
 34 5. :ٍ ا 5 5 0 9

 ١  1 0 3ا آ 001 رول ظ 0 0 7 4 00

 ٍ  0نزيه مرشمدابم 010 اططش الفل
 م ةطضا /ا اطل اناراب د لقن كةؤ هنن ينحل زن كد تان قبعة نتن
 5 ضل : ب المن هداج رك زبن زن قش لانك دغر لى بان نعبع#
 امان دتمبالن اطاكش ناكل هلع تممياإوُسَر شسرتدانع ل
 ا يزن هفزباط نأ تخل حنت هوت كان
 ماجييوبال رك لاذع كتبلاويرأز اذ | مسليلاو حن ديزل ن7 نشمي نه نارزن عتب نينو نع أ ا

 لاتجاه ايبا شتا قنا مدرس يدل
 . | نتلاةيتؤإ ليال خل لش عال هاتح + لماطبرات اكد ةفلاك لان لم يل قاما
 بلل نعال ض افي عا انيززيؤمتش 2 اال انهكت ككص اهب ننال نقي ب را

 لعين ضالا اهياْعَرَمْنل ةلوتلا اهب يعدها هور ص ولد و 0 ظ

 لا زلع نؤةلاقغا انعب كب نان تجاو ان لامن تطال اهب هي وح 2
 ل |

 ينج اخون هيدر وكيت ال تجدر اكل لب اذ ةرضوملضضءَقيتن الخلع تلاؤلطت نن لس اداولض ؤ
 مالكي ام حم اهذ ءرَمل نمراط فرض ليضمن رتل لص يسع انهو رولز نمل افدطنل ظ
 1 هات دج را اكزرنطس ”اثلإةنع نالها |
 نال )ع اقزكت اننا عيوب طاقم وَعَؤ 1 هد يعل 5

 | انااا ةنلدب هز كلبا نيخ ملاذ 0 الضان هكر نمت الكا كل
 نوح ١0 - مخانل نينا سائلا سندا

 افبالكن ف لبال ازورشفن الان ال رطانوه ذر 001
 انك اكتاون ,نل ان ودرج هوجاهنإلعن امني اهتيرقتا عير نالبالالالكء ازد د

 00 اوك يزن تلا | : اهلا ضاطلل اوين از جل اعي للبت 1711 ربات انت فدبم |

 نأ انَتْماَيَمْلاَسَك حاضر زلال هتان حان مث نبرظنعن ان |
 ا و ا مسلم ة:ٌئدوه ه عازم نخارانناب 1

 تالا قنبر وكلا رلض كسارة ذل زظدانكا
 انتا نامتسم :ثدسالكواهولبما نس وعد لكاضولتح نانيئغ نات لكل ادلع السم م اذيفدت |

 ان ياهلا انلا هرب لخ رسم ل انجي جانانغ رجب اان كيل ةيااعلإ ك5 تيزهرسصمل
 1 انك نان الكذاب أنئ لسان القز مايل اذ وننز كاطع يدل( يزم عنا
 لئن اكرم وفاض دجبل اهلطال اهننركلارئوتل ايدل تسال اك ليست غار تيرم

 اهيرايكع:[نه) ارت اي اءاّيتمل اكرؤصقب العلم اذ هان الجلاش يبول ادار اض لسن شل شحات |

 ايطتجس عل تقاس آتنا نانوسم يال
 م ؟اليلالمالإلالسسال 00 ١ 2اكلانِنل امج الار عس هيلابننن ثائباذ لاف

 ع جا ص
 هم عا

 ادت ؟تيفيؤت دصل عم :تالسوت انغ 0 ةيلنعت اكننا' ري ار 2 نان املا ع ْ

 كيال ارم ”تتيما زنا اين اذالإمتي نهم الد لننل .اؤبارت ا اًنحالِْل المدعوم |

 ةةققا زدت اذانوفب عبي اقتابتلانك ا ال1 متل هانا خاوم )نجر زع شالا
 ٍ اهو

 لوم يابا أذل اويالآو لوو لل جو م جلطه وع 7 خرال اكاوبتل كلم انأابإ اي ميلا مل اوهو



 كات 1 تا اتالم ءاطقدت وو 11115 هركز |[ساسج ٠ تدقالا مهو © 21| '2 2

 دراَهلإلللاعيوب رومالا عجزت للا راراومت كذمتل رستم إنا فم اوكا[ احجسَوُمَداه معمر ووو بد ديد دلو عل هاا ا
 الديس تاون ]فالك يالا طن ان نفائس ب دنلوب فر اهلا عيشب هر ..ء.ء.- لثو ١٠و 32 ؟ تاو ا ةهوامت#اب 0 2 ءائ همدوس ه1 وع سرطم وو

 هفدا ضي افئظ اني نين لج ءايشاة النمس غلب قيليط جن اكل از مادشهى ل ايل افر و صنم نيل جزع
 لك ناهس منان كك ازعل هلا عمزغمانم انطضةسا دنع عينك ىف يزف نك ياخ ادت
 وكلا كننيكآش ل تهل لاب عوز اة كس امش بعوامل ل انني !دتبع ضان ؟ نكت تضف هارت عوبا

 هل امنع: لع زخاوم ايتن الوليمة ضرال كول. نتن عبع كنا آل ل انهض قا بعيوب ال ل اظهار تعوم
 هلابك الاط ىف ون الدر اهلوت نزلا تلفغ مككاتم اش ل ام شش ابلة ضذالا ل طبع ماما

 | طوبا افف هنع سولت اطءنح لا كي هسض قيد انام اد نعطب غي لاا غفاوطلا رهن غيذاما
 1نطاز! 13212 اناهنخام تبن اضل امال اهيل كلبتتم ل اهني اهاهفد نيت آل نال لون

 لالانهفاء دكت اناللانء ايل اه َعَسناد بع وال ان ةيسنسيال الن عرأنل اه تا ءبعئبال ان قش اهينجيرتنا

 اني ثااج ناجل انورغدتلانهزت مامن اعنصت تصر از زل غليل معين شل غلب كلامك ن١
 ووهلعطكث فكل ننال دعو ا دلرةغدح ا انهيت لكان ول تزل لانني عيال ا ملف انل لدي ل هد ني
 لطااخا ايم النعال لهن ل ع عرب كبرت خلا اهناوكش ددعؤب ل اهتلذ] تقتل لامفومرتيل لعل
 | تاكمافتل طش ادن اخيك اهيل ن اتا لل اعل اهنسمل نوران راش اف تاشنال ناو رشم
 انها هاايق قلل هنآ ميال يتطتضو اناا ن امج ان انمةدب نات ازد في ناك ااظناكسالا
 | ينل سيها اذا ايت لحوالي ال اذنركات هنن عا اهستن 6 تاماذت كل اشم الا
 ْ اغاان ف طشم مومل ام تالاف تب تاكت انف درإلا ْممْسَع نيف ذل ناكنافدل اةنانو لبوه وهذي
 | العن انس ايالكانطاط قزف راما خال مر غر الكمال دجال نعوض الاول تملا
 تلعن ارجل ل اط ةهش ادن ضار لوز ودل رم اذ اناهدتسد امج ةمآ كتم وير لال اناهيلعن كلتا

 | عي راه د نحت ناينالام لما اقن الماركه ن اكرءاشم لنَكيلا ننهي مادنماي قلن عئبال انن
 | جاو للان !سةيلطل اهون ازياذل از وشل ازوتكلا تينت اسوم ذل ف لاغز أسس عش نعسان
 | هنا ئبونئسويزستال اغا هالك ذةمل ان كاز نز بقفمؤمو ان ره زك ن طب مذ ا
 : ةماةشالا من ثيل انس ةليناكسل ان الل انهنه دا للم لاني ذاق رمل ل خرا نط وبلا وشم راكلا
 : 0 5 أد ايان الضئاءاكوا كيما اكلة ن1 جاجحالاف علا :!هن باطني قت فصل اهيل ئاع لاف دسم ا غب اغا
 ١ ٍ دة قلل عدم ةقلشن اذ اهلعولج لاب شر لمتد اشيزال كج لاملاو اية ناقل ان انور
 ظ فوتو ل دافاونطؤم ةفغتشن اييلتوقىلاتلنا امتملوطْن ااا: جراج كددتسحمل اذلعقلا |
 اجل اف جونيه اور تشل اكرتانلل وبالغ اق زيلع عنتيل اذلئا لإ ريهام اتي ضمالل تالقفا |
 كاان: اكل انتل تلال اناعاةل فينا انين دج اذخلا ل نايم لس اهل اجا 1.3 | مالكا ١
 نايكي ضتنسا ايقلتانه فان رن ع ضو ادلذ كت اننهنك ل مضوم زيكا تلع شنعان كادوا |
 لمين ذات اف انريكي كاوّسلا +2 نقيننمإ اعرق تتصل البحت ب اكى نع تئال ازد وهل بانك

 | اواي كنتي حنو وان لتر ديل كل غناتي ى تنل ىلا ههه عزفت الاد
 ْ سان وصوماتل ان قوفل غل هانا مم ةشيزج نقي تيلي انمار فتم وجا جيوتي كل وتمشي |
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 وسم مبترل وهزهمل خان لماةعاوم هامان كاش قف كاذ نة تطملو اف كلان انا ءالشل لعن نيريدشما العد |
 يلع جملا ؟عنال اني ناوعف نالهزبلاوفن اما سجون ت المهام هند لذيذ م انني قي لور ملا خل اف تلازم نيل

 الذ ناش اهناءاط جا طم ليل وال مانعا هبتشي ياخ ةةحاو ين لترا هنا جرا فلا ضخ اعدحاد
 تاوتم اللد ريفر من ييزمل ناككن اا اغنل اد اهنا نفل ذخالاينخا ئداقما لن اكولذ الذ :

 باهت هططط كاذبا لال اطالب داو جرتزم اهتعاعوخ فق بالن نار فيي | ءاخشم مقدد مءاطذا
 وح فش تلاح اتجطذان طن ذاك ئسانت اليتم طد تول قدفخ بدال انتم الة اهذإب دالاذ
 لا اذ ل وفا شانطد معك ذل غيم ان طلَس كت نورطتخم مادا اود اه نالا ثامنا اذه خوي
 اكل اريز كقول والو ردتشم تسعي لع ة جرن ذإ ين لكان اهبكل ل غغي هدا لخبر نان لالا
 الكت نسا كلان غامض ان زب اناني, تتش نامءاين لكل اتلا نفززكسر بغير كول نادئين ماهل ومخيم
 لا ات تنم ئةم يزيعنض جلال اطنض العينين زيدفيضولدب النعال اذ يوي ناتؤخ
 لع از ص تي ءاذل كاجو زكا دلت ن وكت زكع جيل الل د نوكين اا كح ييرتع ل غفل كلل نأ عاقب ذا
 انطالام اذن !نانج يزل رنا ملارش ناك إ ثدي يلع كل عاف اى تيوق وكت اهبل عاذل نش ل عال فاخذ
 بان اةيكلن :؟رهتفالاغ الني ى از ايلرؤل امرت ناسف ظط ديا انس اغا ننت عج زل انكي نايك
 داكن ئنلااذطع اذ امان انجي اتراك نت اخت ابد ني تالت اذن تباناكتداف كفل انء اياكم
 كبار اهنا تالا نوكتلا انين يل مان ازكر اها يتزطتمم توك ن م نكسلا اميز يكل امكن

 0 ا ظ
 قلو طعلب صني ارامل: ةرزه جل الل مدر مرق طن كتعن ذاق غلبه دب ىدإلا كتل انافاكضيا يلع
 ةدزيغز تكمل لاف, مننإل فق مزيزمدرلاذاؤكةرهج ال اهةديناكد تاننالاتاجخول الاهل انان
 لانا [:دعانن اثر زالا ضو تزن ضر ن اذ اَضياَعْ] فيان دوز يفرم امن مزمار زب فكعن لقا اذ
 باورم اهنءزكاشم اكل ذل عاطرت موه اج ل3 لل الاةطوتمسل 'زاوجمملعزحالاد اطخاو ا مدحا طّوهنعيرم امد |

 ةنعلا أح فادي زل اكل نم نجار اذهط سحري احن اخس نال دلما هفابط خا ضعب فَ اهنفاط تن وفلل اذه
 لك خال ا بيطالولطنةوارذع ككل هنوني جزا زعم اه قانبت غب نقل عزو عنتد يع اقرل نع
 ىلا ويب رخل فلم نورت خففل نبال ان اك ارجل او منش زبه! تعم اجيوعل فان ءانانتتكل اخ احضان"

 اياه افرحد قابلا طقج شادن: ليتر خال نال اناث بج اثم تمام نال
 لن ار قال انءالوشد خلا اهل تنال نط ثنحو انعيتو نيبال ل اهل ادم تلد اج ارعتب اليا وعل اجانب

 ذليل رن ثاماط فايل خم الفلا نبال اعلام تلفاضر اين خ متنا اختل ليزر ل اذغ عدت حمدارلان
 غيم اممتنل نبال اذن تفسر كل للهلال ال افكت تارا كفعنغي ناو ا كاتيا اجرنا اقدم
 ليمان ل اث كيلعتشلل اممم لاظعملاحا لشي: تاملامل انوش انوا ةلازءنسطلت ا امضقو ميل | انط
 كفو ايدل لفن اكن اومشبب فض ان عضل انياب ل نا ومل ني !انيل جمالهن اج متنطل باد نشب ماجا
 نالاغن قال عيه نعَول اناا: لجل اهلل خفيكومل ل اان طوف انتطاب ءالش اذ اح قرتي رهط ءاعاذ التمأ

 كفن اريل ولون اهله الاكب ناك ط موا اسر سن: ناولل ال هات كولونيا زوم الوش لت لاك
 - هلوقو كلوت كوكي يئو لاظنانحاذ ليلو ف كونا. نولوني ئئئات ل فم ئعات كحل اذن هو غيؤنتادطن
 اةفرتل ءاطو ال لف نانو نعزي افنان 23 تاب نون اطعت دانت ط لولو تيم اكحاذأ
 زل اذا ةفلاظي خلان مؤعنيتت لة ن انو وتم ما كنس مل تلف نم هام اةدحاا

 مو كان از كاع محلنكو كليه ذل انك انيكك 1 ةفب مه شا م 5 أ هين
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 هو كيزه تشبك ضعض 2ك ذعنخَ عب ك يووو كارعصدج درك كل مد وشل ك شفنا

 | َكَضْجَدْمكَء جم كنج َتاَحْوَدك َيْددْس كحول ادغر دعب ك ضْعَو كبضء دوب ك ادد كن

 ياش زعل مودك اهل طاخ كك ءاججاج كساب َك ساي دغب ىأجيرَو كدبغي رغب ك ذم كلف دعب
 1 يل هبنب نم اهلا ادنن نطو ارضد ال ةللوننت فيها هر ني لعد دعيلان ان كلش ذ نع دشلمم
 مانو اج لبا كيل انه ان انن تل لاك دراجر ىهَصل ا نبع ف ملا نمسو اوك للطن نه وهم
 |و:الصاال اب ثلخت دة تاجالص تهكم كرت هل يفق دبحؤلل نفعا رتب سل نال قا اكو كلان
 | ” يجادل اذاّيهتاكم دهلعاةمطعا اولا اروط ور نفل ابا طلوتب ن اكاط اخ ناو اص نال اهفذهنشح
 | هلتاطند الممل إعافتل انتجت ايكو ايوعلاف لبالوة نافل. بنش ال تالا تل ين طغاملاوا كتل نيج عاما
 0 ةفطغ الى اكلنا نعنونل الذال إا ل ملل الخ اف كد فني ى ال ل غاه ناينمالادانخالا كل ار اماننطل اش ادحألا

 | لبعال اعلا نوثفدجلاتزن اهطق ساندوتش للاواي5 دربعر دنا للعرب ال وعن ن ال انيس لادل اسست شالافع
 أ ضل ائرشل لو ةرنيابل لفشل اكيءاّماق نيل كرز عال الا شن جيس ةعاذذ الميل غيظ شدي ىنللا
 | قلم ىدلباذنل كال اجامل فن هز نتا اهيَعبكول ا ككآال ل: نؤتص نإ عاهناوزكلم طع رشف اع

 ل ا ا
 | كيل اليوتيب تادتن تان ةالك كابن كبل اليل ل فغت الئ لس ف وتتن نين تزين دقت ادت
 | فعادت الاضعةا ول مايل[ ل بمتابطرءاظبالاوزتادل اهتلوشفل نم ولاة نونل طلتانادسب كنعد كلد اين ]يخيم 0
 | هبجاطزلات ابين اررخا ل طماطم وااغاطخ ان .انعتب ان الان نول اطيل دانط كنانة حو |

 | اللف دنع أك مخ ![تنادكل ف امال اكن هتموت طتزطسلا !ماقمانلاانطبس اج مالك ا تشاخَدلا
 | ناضل مد ااا فارج نيزمز غل عنبتغنت عزو ط بوسائل عجزا اكترإال ينل ةفزع
 | تؤلؤ اكومرنيلو كلوز وتل انافت اتا يل هيرب از اهم حازب دعو خاج القاف د ازنل يلج
 | وهتانلوقلوتل ناك ةناحبيتسحمل اوال «ةهتل ادكس ا اقانيكت انهت ذيل امازتعيالماؤس امش كايد اشسلا |
 | لنوم اومطَم هيل طبه خل ل طالت اغنو مزاد ؤم نيك جوادت لل اذان ةفمزكله نت شل اذن
 درج ذاوعامت انقل اذن يم ايالصيتأج لريال نؤب الو يفؤنكلاب فزيالع سالب تكل انكت نإ
 اهل اتداكطنلتان فاح رزجاف اعجب دي كاكانن العدا انجن نزع كيج اال ازاي زد شما

 لذ كنالم ؛ذابز هيمؤكي ل كتي الس تاق لاو ل اهات: تاي يعل الاةءان الثا قةخالغ
 ءاضخات هلااعت كلنل نار خرا انسب تأ اياب ايلا للن كتل انتل اغير لع هر اككاعفد ةلوطلاذ |
 كلين زالت اهل ناله ناز لاا لانا كل غول ون طويت إال ارض رانا

 ةؤنكلاب زد ويشن طضضبا) ناس, غندلاو اًمباخت تطيع لاني ديم اذاكق كلا نيس ؤباوهل<زبتع
 جهلت قيعن نفس كة هلع هنوف فدانا وهما هي لبا انام نوكق دسل او خف ف أ
 از اكتفي لارخالا جاذنال قاع سلال انةنلعليلملا اعل الان اكسل نك فتحا جتا فالف |
 ايان انوا ف ئ ان. تاكو نحن نكي لف بخ اهل فيعلم عادل |ل هزة زكلا جف تطقس ةداينلا |
 ْ اي ناتي لاذادايجغ دئحبوب) طخ .دوجو لوس وتلا خذلان ستنل ناكاذ الع تئوثدؤجول نوكي 0
 | نيل 5 نيني وشلا نه داو )فابن تت! ت ]وف | .ذئست الانا وينطق

 دب 031 دانا نبل اذككج كلل انتك2 نب انضر مس اغضتل افاربعن الان لب 3ع هسلعؤافاتمل خازن

 د1 ل انهؤ تلا شم ل ناي نإ طال تضيئبز اكن اهلكأت زا الخزي ناددقيبلا هزه فزد ازعل نومإ
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 يل لستم نخيتل اضاع ناائاض اون إيمل ل اطيل نذافنيلع نذ اضن ند ةماينع دال الش بفتح جرمالخأ 1 10 ١
 لغد انة هناا هدي اهَكلُمَس اذاعة انبعٌوبال ل اهف َكَنِلَمَكَس العال اهن ا 2 ا

 الن يا يبتخا كتف ام ططتانمانشم اينل ل اان راسم تل الشم نطاق تف كال تطال عض اه 5 0/7 ١
 وارسل ارئئَنل الخرب نارى ذل كاش هاو لاففاتاهنانال اج كراؤو اروصقو ارودداضراعءانم ئراأ د 0 1 2

 هقخبأ اء يل مز ناك نيا جلاش تكن زضئ كتمان دل ]ع شالغصتبل !اهلكاذن تل الغيت ارداناهشا ل 0 8
 | ير بارا عاد. تلج اك تسان ةم عانسيزاناةجنل مانع لتس او ضاعت شالوسةتاا | يمل 1/1 1

 0 ان انامل نذاتِلَع نذان تم اع ب افاودسج | كيدلا ع قراوملاول اهنا ائنم نتج ككنا | 0 , ين يل»

 أدلل غلي نع فنك هاذ ل ان هناب نع لكس نط ع زغسا مل مق اهنعونال ل اظن ىدؤت ات هينش| و3 ال١

 2 راكان نارالا
 هع سا استيل الخاذ
 هي ناس زم ال اكمل نا
 نوال ظغيةرداتلارعا هذ

 ١ كميل لعن الم ل طبت ملكا ساهل ان لاول اهدتحل تااعتلا نه لوزن نيشان لت ب
 ؤ نمز كت وه صل ملل غاد ولج ةقاطتعوب الل اهصتس وابتنال يدؤبخ لفل 3م نترغنج ايل نوايا جيد
 ا ؛طلغ لحمل نونكيصحاذ 0 ل الل : اةهاربع هال امم اهبث علي

 ل ال انعنل ا طانغ ديال! مكل االفنم اذ هضفو د عب انكنهد ق قر ل نو قضو لج طي كلل انو
 درع مهران ماهيضلخدالءا ها سنع ليل جر 1 ميال اطلْتُم انللنضَفلا ْ

 ٍ اطالع هكا رئاجم ان ناس اهل نت جدن اوازش :ئفالل اننا كلل عربا ؤ
 اةههيظزأس رف تكام ناناناكدلَجِلعشلوءذجتو امال تاد :لؤ 2 ننعاتغتاترأ كيرشال ذعر
 قللت طيش وسدد د لف بسانيقكسس كيوي طة صني اهلا ل ؤ
 هن تف قا صغر لول قلع ما هتمتر واش عن ل انين اال ليام وع 0 1
 | نول دءاطبةؤائا سلخ نشمزلاانقنم ننلا : امال يلكان مثار وصنلال ناخب |
 ارجل ليالزّم) انةنادنع د/ازع تزل لع ال مدانس وخلا ار انفك تمول زال انشا ارايعشلا ١
 ادار كلانا مل نهتم ثنا رخو منير وتضتي فايدل عنة كايرسلك ١

 كيل ال' ضاعن !(ننومضت :فا طنب ضرالل فطلب نير نقاناو هل ص الملا هن شد لن كلي كر اناا قو

 حتا خل قرد اخ ن اختم ا ماش ةرالاعا ظالاوخوا لتي ينو روتسني ا ةانلل خال وقننكر عاطنالا عاف اع

 ا اوم ايل فالحب ذل فانا لبن انمان نكت ىانوتكمكيذانازيةيلم ىلا

 عرضجزع مالكا همت فك امنا اهتم حرخ أ. :دعدغاطداضزعؤف اهيلخدان ديزل شمر اخ اهن جريل عاملا ظ

 سل اثفالاءاحالضالل انما اهيلخن.ملائرباطَعا يشير انخئالاتب فا كداماق زيد لادَع

 لومعنالامزكذلل ش نا ءافنكتلتكام اشي تيز عمت لا لغم هانت امااَسد د لجل

 انااندانم اوا املا طا اواي انجرح اهفانل د تحلانل شال ز سا كلذ نإ 5 نطو اتحاد ج ها خانل

 ألون كسا اوال ننمل اذن 050 ابنالاوكنل نمل لانها اشتسنل او الّضلانيل ةتدنم هاا ذلهجت |
 | ملعبتمع المت مك عانت نام :ومداببشهاب كانن نا اان زعل بح :و اكول وذو شأن ناهض ريال |

 0 ل ا اك داس

 همدان امل [رغ ضم اهنضبمحرخل امناهيالخ اد توكل انل ان نهنوكي الن جمخ تدب زم اهيل قال اذن نمل

 ا ل ل وما :.- هموت ةطعافاننا اكل انتمم
 0 ا ا

 تاو ه اههلرانز وطنا 00
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 /عناناكن ان لومن اكرحا ناتج امم ضزحالاو ا فادح لنوكيز لرينعص انوكبذ اننءون نيت مابوكي نانان انما امال وقوع 1 7 ا 4 0 و اا م ل "0 0 را 0 >0 ال نادت ينالوناناكم ةتادبلإالا 80ب(لا ينم نكمل از تهز عوفؤنل وزن نسا تنعدم جلع 5
 نماذج لوتن ةدحاذةنانبث نس حالا توف اهدحان اناعز ناكر يبدل اب ضي بح انم مز دحاذ كفن

 9ك واب السلايم نيكد[ يج)0ة نيون خان ة] 59 نيت موكيت نولي نانا انجب لف نان
 اموال ةيرفزش ادهم ان للهزل ةذح اذبقممل ان القمات الني دقن وزب عل زل اهرشتل دال اوزيللاو
 الافلاقعلا ومان منتج ابوس جز منتي ن وك تحتال ف ةضلفاط كرر نشل نبعد ن اف ةثل كولش انعم ابدت

 الش ت لقد] رج اياتادؤج تاع ع شال اطل ءابلطل اه لامن اويل ل طثنزتن اخت مانئيم انوتكل فل ذيان
 اهلا هول ايوم :لانو ماش نابل اناذك اوال ناتسلعفسدتشمو الان تانالناعزالا اًبقنص

 كا رم
 دلل يصتو خراج تم سعصتخ مسهل انويص مسن |لوقتف)اشل )لل اهن نامزالا ةريغنالقدوةنل ! صنم
 تكالوضنرعزابع ناكل اثسللا خول نفر غيب ميل يمس الوغ شبل دفن صني عشفب عملا
 اج عربا ة فيز عين مما يف انشا وكل قرط فرن لكل اد !الملك«عئبس ضن الفال انس تنك ال مايا واكو شسم
 دله در اوم اهئ انتم ]لل نحل لذاانخ ؟تنانل فال الرعب اهلل انااتالالذ
 تدنايثنإط ات بشال اول اهئ نكون مج لكك ءابالا ءانالم نهد مال تنل ارحل لهن نال باد شاكمد

 اورد شلال ل نزقر]. نمل ونمو ءخن لن تللذ ان شارل اهيل زول امتد لوف سل اوه تؤول ناله
 دولا, و, ؤ كلو اكو وهزم ني غعلكبل نالت اح مجول اناخل لونغ اكتالذتد اكول نفاع بجوال انابواخألا
 سَ ثنا لاك ايت ناقل نهد عل اكل اظبألاو عفن ن اكد اذ ولو هفر) ثنايا نقض هب ترن.
 :مهناشنا نعودضم منجم اد اطتضالا تبون ولمن اعل نايك لهل اذلا عنيك م لل وللا
 | لشن: اونوكل ناعم مطدعز مالت ظني يلا ذل كيك طف ّييع مله ناكذ ملك زير منغ
 نط لنا لاطاضؤجئت هناي انهرينشت ىلا مّثباملال د ؤجخ وحلا تميم وق رمي اداوس ركل اخص

 الجال هن نميري ناضل ل ل كابالا ينك دن وكل غش ا بسواد تباذإ
 اًكنزز ليتل اوإ :ل خا نجر كو خب ا رعب الكاولين ا3الالل هد نفيك طنا شل ظل ل اذ: انت يا

 ب1 ناودينطرل وساكن تعي تلاوه انف سيينا نيت يرشح وكام
 تت ومرطنع وبال سن ناديا زاهر ةبطاضتلاهزددانجالو ونا نضال نكلنا
 || 1 اهتموا مل ونت اببلابالااءآيها عنان لاس كلذ نالزلاهموؤ ثان ماي شالا هينا
 اتيت اقطم كن عقبتمر ازين انلؤ نادل نولخال ا غداء جمع أيل :آنتالكل انضنسلاط»
 ديت اولكر غيتشل اودايجال اذا غ سس ايف نوكمان الم انل نادمة ااهيدح اا كف طنش د[ اشك
 ليرة التم ايندالاقعاججزندل اطاسا دل اذن انداجل ارو ف شهي دحوم وتضم د الم داط شاذ خصل ال١

 هل اسمح اطاعتمدحا: كف ميل ذماتةدحاذ ]كفن المو علؤتب تلك املا نانالانصتو ند ة رعي هزخالا

 ناك جالك يفك هلت ندد انت نم كل لتنمو ان اناا مل ق جول ول مشمش
 كر اقلاونم وهف ثنا ايام ضي ذكرتم العن ل اجمل اهملفاكتنتل ادحاذاه نين انوا لش طاب
 لاقل ادوضرح اور هاج خد هربت لنوم همت اظرخال اعتب الم هه عئتم نوكيا نجل كرت نيو دفم
 د لوونم اهاورل اجل علم 5 كهل انة اطهر كلود, ءلوفو لحال رسخت كلا ناكرضمت ا يضغب طيز. م قارجأ ل امل لن

 ل اففرخابتب نسر اسوم دقفنم وكيتاوم تنل نقل طنا انئانوكيرإاهطع نال تسي تفيئيت د
 | اك« فنتلا اذ اءاهتل فانا 11 كلئاونوكس امنع ادضالاب اب غانمتسز ايضا اند اطالب وكلا نك
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 ْ 0000-0 لل زرلا اضاع لالخ طخلاوف كم
 فاتن لحث شانافلوطلانالاةن ا جب شلل اقنع هج ايكون سلطاته
 1 المال كتستدس اان زق لنا ل6 انللااًماَنِف نات اهو لسا إزار عال انسان

 02 انت انمدحاج وه انأتل للوفد لاش اكل هزه هن لكيرت امد لدعاللمأي ةلجتالم كاناطال نالتوجإلا + اذني ف

 : ملبن وعيد ناني نانلل اول اما كل فغاطضامبت] يبست ناكني زجل اناني سأل 0
 عابتدرر ذكرت الو نخالو وخر ستات دل اا بع الداون نس اننا

 اينما سجن مادا نح د ضع ئاا ناتو اضل تسججزم ا

 كن ضلاحخ ياخ تيسير زوز تثبت الوتنفر ذي وستون لنبيتموا
 لينا نزع ةرباز 0 :ةَمصنالوءلابال ياخالد ع قيلن رات هول إز ثصت حر اجي عثيسو نع نإ طول 00

 | انا ونا 110 سس يم 0 ا بانك ا از زم وتباقبشبلاهف شيلان انك ا خنارتم عملو 0
 كلل باننا اناث د رع تم تكا تاغ اا نخن انقذ انع ل

 هلكروجث ك1 دوي كلْدُقَك 2:81 اطلس نان ل اناا لين ل النخل مجملاآانأس كذا

 ديفا اعتبر ٍةْماَمَخ ناالكمت اذككزن !ووايل نلورخا ل در ةوجحلكة رزق لكل

 كلل نانس تل تلاقي دوا اذن انف اذ رم باوبلف يامالكلا ننووسَح 2 مام زراعصةإ كل ونامل ةر لق

 تب الزوم مذ زل فه سإع تراسانمم انما انيئسومنبلا مارحت ا كلو سل ل للا عجتا

 ورم تشن ات العابد ل تيفال موه م ]كف حصل هَو مومو لس ن فلكم اوك فة باو صلاوُه و
 )000 اريسؤ هدم نش هوس حر ا آب شالا خاضعا نعت اكو فاولخ

 ماني ل امنمر |ططضالاقيعودصل عوضا اخو لوط رَس موسوس ذاكلا خاج رطب طنا ناك

 * م[ خا نعل اح ديع: مرجع |[ قماف طنا شارون ادن تالشلا:انب كارَسلؤم
 وكت 1 دبش الرف هالخو نون دلع كموعتواف دو زمال لوم سطي خل اناث ظرف لضخ جلل

 دما دما 0 5 00 وورود امم امام د اللفوتقملا» العتب اذالخوهو ام زالاركر نن فيك

 اجب 5 ال اولعال ين الومعم مامي ناي قوته يلع لصي ى اود نعال ل وعسر يمن دإ اريام

 0 2 اًعشالم تلا مو«ةيرسل وهف يلع ص اطيزمالا مونرو علل تلذداتهوال دكر املا

 اكو السسلام امر كروت تا تل يشار ةعتشادنع دان تع أك
 هلا اهجكيب اهماننو ينقع ل هيتشحل اتصل دونم نشف هنت اطاذ
 0 اننا اوما |اليخمش [عينيتحل ةلباشل لال ]كل دان شاد فددضل ائدع

 لقت ركود هيعرتمزعو زيا ة حا [واششال اهلي نائغف طنفإ لل اقميرمز الهول
 هيلغ ذاع ءواخمن اال اذ اهرععجج ارعصد .لخل اد ازعر و نعكيبعل نعلم 8 د ١

 انس ازرع انت كولخ غزل اخر الاغكل ذليل :[ن هنن اااخام نول وتن وتباع تمالك

 هنن ارو هناهسكعت قياما شجن اهل نال هرج ضايع ان تبالا تدل دما. الرشل اح تع دئجد

 سو لكت تمول مقلم طازة اند ضن تنم دتلسن لع فاعلا اك

 نين ناقل لزع اعلا 5 انتل يطمح - ئلكو اخد 0
 هّضولَخ هْنمولْح هْسسَوِهْسَِح ولج انه انوش ةهادتع ان انعم انهرارزنعن اكسس لع

 . سلك روع زكول اهمْش او داع وهم هش عيد و 0-2 هنأ
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 'نبتلادجوتم اذ اناسخجاتا خاذزالاوخج جزل اوم تبسالح اهل اننل نس امنا عئزل اواخو سجايا اعد الد اهنج

 ياليت قس لل كري ابهط له مزون اختلاس اذا ابهض لعين طن حاذ ذالدبشم نازبالابش
 | ةلءابلاانلمز اوصل للونمل اهلا !ذلم نرخ ااءانخ كه د هاجر كيلك ل اقل اذه ننس! ام سيد حؤنل لباكف
 0 لو ومادري 2 ابن ا اجيزعانؤر كن اداهبم اش ونين انلومْس انه عز ا اناصخابّش ا انهعااطس

 | ته
 لا اكسس شمو) ل ذب | ئامن وكي ثابدال ةناود حوت وظ امد ؤجول اهنفجمل الظن رعد اليل ول ظفار مد اهئدشأل
 | وتين اتاتحاسالائخيولطلامخوبالؤمر افنالال اهبانين شا هتلكل ايضا وه شاب طاف عتظ ءا
 وهيه اطن ان تره هاط نالَخ وهيل جزع ته نمو مال سد اةزم يف طنط وف مارب اطئودضلا
 | نيطمزخ ا ذل | غال رجان وف ءانكحل اوت نبأ ثوساتاو حالا ل دالاونهانلهت اال انطوت خا اقر طانهل ن لطم

 الضاهر رذؤ نقي منان دوز غم فل اش نان اذا ذهنه مالكا نيله غم شل اتا نب قطع الإ راف ذمال
 لور تل الون شات اقم عيضؤميخ غملا فطن دانس لقط اونلاظفا جنو زعبل وقم ديل يشا اك
 هضا:زلادؤجتت للعزلالكذانالا فض لا ث لف نانَنيملامل اجرك لمت نوعفز تشب اكلة قت انطملوقب )لك ع
 ل زمالك الياف شد افا ناخد وج خف نوكتيال نؤمن ل طينالونهف نضن ةنيستت ق مالك امج با
 هَقيجئلكل كل كذا غل لعزل مجمد وهاهبوم زم |نويلككن ا اكيبياتل اش او ل ومنف نائما ضن انف

 اكاد 8/7 امج قو ةهر تظن ابن, ةقق وحس ة ذي طل وحافيقتماطنصوتم اناذعهطافيوزلاذ ماو اهيريذانخ
 قولان جرينل طع حبل وهند زتكاذيآ كتهؤمو هايس لت هيو كب هام جوزغمل وهيل اهيلاد
 ايل لاذَ سبقت تتح الت هنت اقالإ انهن ]كل ونقد تدشن مك كبت زينك كاع ين نعد وفد
 | اهبلط افاتنانماداهلن ان اان جر احبتسش للان لاف كج هلا اينشالاف وظن ء انش هثابه ا اوغرغا لوقف
 الانّلا تلي مثل ااوؤرعن اح اهنا ودهقد اهب داو عليل 1: توب ل:زيوت تنجز اهني هداث اقرت
 داهم ل زق ثم ناك ب ىمئوت نإ كي كت اذما'اهل أ تااهناةيجر حا اهيشمن ىلا اهفزح لاا ظنئالورب
 يل وكر عزز عمز اوزوملازخن ذ لور جلف ايشالاب هند از فزع ووك توزن اذلإ فاذا كاف ام دج
 كنز انا وال انتل اوال زي ضمان ادوار جاتني غدل هن ل فيلل ا وذم تسيل اش الان ج غو ويل ئلن
 ابو ادعا: ززعانا اناناج فا فاضر افنغاتايع انا لل رانش رم هدا جت زعش لادا ابئيشاللف نورظنل
 أ السعال يش انينب لوك كل غانم نانا لود اعيش ول لف نا لعن وفسل )نر اغامضن اذه
 تشان اننم ةطهءانل امن اف صرع ناز اذ لبس اهل رت منسم بج ]عام شال خص نا ود العتب اغ

 .ديخإ اذ ازبعيطؤ منع يسضا هزم خله شمل اداب شل انهعذ شو ذقن انفي خو زعشا اقعاذا:زوزعلازجاهجانم
 افلمدياطننكلذل اضاع اجلال اة اكانالم نبل امرئ اقالنج عضال تاومتل واخذ نال تحت ايالا
 اند تعزو يف مفرش نا اذلو احد اهيل اذا رش لزبهطماول يؤجر امم ا'دّان اذذل اهيل ملت ازهر سال
 تل نزناذ هيمن ليبي آل ةز) طه علت نايت اكاغلرل عاب لض كا زكي تاز ظننت !ليبغ سال
 ةتفكشلا رز انءانللان ليؤبانمتةةحاؤ هزي علهكلات انماماما وسل انك ل نزل امانة عز شن نه

 4 انالْجْم اناث

 رسم جمش لوز عرسك الضال اندم كمين حل عام هدا اكول نو خوخ هه لفرح اول الكل ءانعمد هند اهرع ان نحت
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 يفر لدلعى هانم ازفتو نزل عضل ان هل فرع اذ
 نع قر ل رعملا 00 0 ذاختلل 3 3 انفتحت ىموزعمدانشإبد

 ليسن مز املاف كت زغب 2م النصل اتق ال تنل يب دوا نئاخنم نيف نر )عزم ان اجل نجم
 م لكتابه دينو انا او اوت لة: 217 لسجن
 ”[مالو نك ؤه نن اس ئئزم جرا ثكال ائيشال زيا وشف خذ تش ايشسالا غلا غانا ل ا

 8م الط الكون اوهشتجزممون |. اثدنال عجن ئ لك هبه تاب خلكم 5308 لَو مريع
 كن مؤه ةجومو ثمر نيف أكت ال املاونيخانكلم وكم يكدشلا لزوكيت مايل ادام انوكن لج لمان

 اد بع كلل اهمز اجرب ونصت جو عن اوفتمزغنايتؤ انتا اكن يلعن نوكيالكبملاو لوم ْ

 : ..يسلا# هال لاطةبن فرامل دلغب ذي انك وأ نافل اوف نوظان ثا

 عاج امارات فقع انها مزر ابنت واهس ةحايسن وس تع أك نوما
 لغو تنم وَمَن اور ظنالرل بشق نيج الداير ذالإ) اضثورغل فذ ازعنل اير اذ َحَسحن ل زعيبز لدي لك

 ادلب اببو تارك ئنرطن عينا مكانس فدل ةااطدارأإ نيني نهب |[ عر
 ومو طال اًملِغل ل ابكت انءاننشال ان ”هانيزجإهس نعمات < اتيان كتب زال 0

 كلل كم ىرشإل< ل لع مف جون لمس ببر الل امفن اهو هله اًسماسَو الاعلان ايكتدن نيل ايلا ا ل

 | ”ةنالانجت هاما[ اةيعباتنجالاغنريفوج بديا وفشل انهؤلاطل وغم | | بيب كيوم جب
 يللا ةلبكوذ 06 بلا الاكل انتفع ال ان الخل ابجاملا]لوواعلاب لوقا يظاورتزن م 2 ا

 :موملكل اوطهاطل يخاةيادر ياها ظل اكمام ْمَسَوريِمَريلوَيَحلااب 2-6

 1 ا ل ا قبلا

 1 ا هةسال بع مو زمكن طخ وعل كب

 مثلوا ارغوع فك اك ولام اعت اهمال اه تيا لع جات ىاطنل هيؤطنو له لعد تعفن اهب

 هنا الا: وا أهو لسع الذل امو هيغم زر يقولياموا هدوجوب مرمر قلاب اح كك اًنحروشوملا 50

 دطقللاح يصب امى انثمل ارو ارو حههزإ عا و مطسلل سفيان اه العلا ل ْ ل

 ملاك انايرتل الثمن ننال غل 0 0 اخ دخول امحسل احل ادع 0

 فل لين عَلَع اكان صا ونال ثوطنالو : وح الو زيجتج' لري ان هزل كل ام ظنلل اذنه جن 4

 0 0 ىشمَوُم اًمشا اقام اكرم ![نيلزعة شاد تع!ال ا مهام اثم نع يا

 تال برك دعم ايا بعْن دانس دبي ذك نط دعم نود مسالا بعير ف تس اع تس ا اواّصوأ اضم 3 2

 عا نراه اّس او هيد طل هل تكل نفخ تلشتل ان اهو! تن ادمؤتل ال اذيرتسالانطد خل ازبغ نمد

 9 / / 5 عسسل !الا ل وكاران منازل اس شمنوتغ اهلكر ايمانا دهب مباع لب عم شد نيكو اهلا هنن متسا لكن اكل نتا
 ا نلف نلاقو مان طفل فعلا اراذل نب ال ايلا 0 0 لاع :.221ل فر -- د :ةلفعأ, رياضائن رض ننام داس 17 52 0- 1 ه7 ةدوزد 6 0
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 لان لاكي قاما نجاه الئ ازا نان هاجم دش عاا الا م

 2 ءاطتوبخ ديعمذ اذ جول اولي ن لوصتغءانالازؤمل امش ثم اثالفض ىالطاّنأ ائَماَمول اموطتعترل الاكيد 0 و ا
 : هل

 ١ توه كنا اا واشف شل اووقسلاون تتوج ناز اناني منان 0
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 ( ملدا لواللف داما انلئاس شدي مذاب لوللف عنيك داعش اكن او ىذا كا تالاعقو فيك هدا
 ننجف د ]شالا وقسم رمل يحال الث انه حان ادام لت نجو قااشل اذ اة مو مادّبج فاول اذا انش دب

 مال ضانن دانيا طنا نجد اغل' غون اييغالاي لنجل وككل ديف اطل اطال الا مامن انوطغمو زي بدال طئد اعلا
 | خيرخاوانم 2ةييازمذ اخلاف «ذدز ايت اذ طعون اذن خس اظن لد اين ى ا اههقش داري ذل انتحل ف نضل ضب

 شفع نم الج ل كلها ال طنبكل جمل عوز عا ارعلمخ أك عضؤلا لم قنالا
 "0 اهل باّمش دبي لد لج نكون ادطن لب دك ان جا هنعزرمز ال اذهل هلت دحام مول مل
 الوتافئاط بنتن: 2 هشنناهب سه دتافت :انساطان ! د اقانقد :اندالا طب تل ا يكل امم
 ايفقلئان سمن نس [:م طب هم نازل زاره دش انام اما ساهلعش ]غول اناذتل كفته شالا
 زج لضدلنل نعي ضلزعتغ اذ نكن رك ذك ”_ مالي نانا مشان
 طرتجلاز الكل رزقا ناك د زك كك اظن ان ةبازع نرخ اذن عض اقدار لغسان

 افك. خادنبت ا ناورولغاناف زير ايتن اذهان ل لاولم عانق اكتم
 االسم انافالاط فن: اكد نم انزلت اارطابل عزل ازكف بيلو عةنعلا 5 نيج
 | اقلنادانخا اقتلاع تاكعكت فولتير غفر اذ تسس ا غلح يتحلل اهءاساناب تيدا
 | حاز تطابق فعملت ناك. ذانغان تق تكلاتكالب نباتا هسا لابن لاو تتم ابا
 | دواخل ]يانا قناته الوسد مبا اه كنتم اذهل أوس ادِلَعْ تاس الوسم انعاش يال الناعم
 ١ را اال وبيعؤة رحنا ءاضت جاوي ني ييزالا نيج است نار اءةراغد ناخد يخل متي ندمان
 | لوعتغز منيتي اوقعز ل عرق كعامل اطلط مؤ لخلاذان كوكي اطبشي دباؤضلاوه ن اكس نانا
 اكفدروب يكاد اننا نان يتحول اد فج ا ارجل نرتب دعا
 ناك ايس نو دنت وقالو اناكسزباخك ع تب الك لكن اها: ئونز اذا نبال ناك يك نك وكل ناك

 | امثال نفايات ةكاروكد ماكس بك فالمائيش عيدبي نا ضاحي تمن هايس نكن | اَهيََص
 | هلككدلف نكن اشنانتباناجاَك داَنيمنخُن الش ادانأكك م :وجال اجل لياط رج ًاراخ نم نكي

 | يمص ا هلكءآ تنالازمتمنهوخيإ ئفدونضيالع هآغنل لوطا زيا لوم هيج كفك ريال كح لا را ل كو تنك
 ةللمتفزعلب ايش د واج ناكسالعةيلع ىططوسزبإ الد ئ دع تيك فوصؤم نك ورا وجلب

 | آل الن وكب كيك ردص أن ا هفيالو طة بالو جال نجشم انش قير انشا ءأثن دلل اى نفل كني |
 | هيناتا انخسالق كازثانل ًهتاَاطنحبمل اهل طتذش ظن ينسوا غ اشي اهلك

 ْ اعلم نامل ثفلعلبيالو ئيتيل ننال الخلا ةي لتنال عش د اطال خخ نضر انهالت تاذيتشل 1

 | هلو طنزكهنكر لو يكن وكدنؤكا تاغانج | عل نقءل لت ذو اهب امنت تا يحن اول اهلنا مْ
 ةكماث النحال ازماًاخ ناك هزل اخلاف كل كر الضان وكذللاكَ مانيش كتل ان اهنعيتْب او

 ْ ضيا اهضمنرم ايضيو اههضنال زاك اف ؛دئجو نكت نا عنان لغم انائَِلَع كلذ نارمب اهذ دّجاولْخ نم نوكي

 | تاير اتاذحر ايجاد رنات لدالاف:؛وجْوماَباالالل نك هينا وول عام رينز وكي نازلغ

 | تيا راخناف داوود اناوخؤتلانااكافط كلنكلزالافد جشم ديا اهلا اكل اهناذ جو
 زا اها ةطمزالا تثداطمات ينل زلت خرز اف أغا اهل جوال يللا نط نمتئلطا اذا مل اباهماينب

 | ةيويضلاة سانا اكو دقي ةروج قتتضتم بط اًيتمم روضه اجاوب ايزل اكل زانت اذينع
 | ايتو يار قارتعامتش نال القطان ١ اهئاليرع قاع لزاتتاو اميؤلقيئ امكن الانامل لصاخخم|
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 هياط إيل ل جرم خالو ا اها بنض الك ايي ركيملال 1 اذل لمن وكم او جئن اكد اذا تقم دج انا ليج ٍْ
 لاومؤمن ا اخ عت نموه اخ اطل نعت ملوشل طعن ملاعلو انباع حلل نانو اننال ا جم اكو ذهب لهل

 لب ان اخوه هانم موجز قم ادؤج د وهو دل اعرب صل اه تعود وجع يل لاذل لبق انة ذاخم نأ اع
 نافل اوني )نادال انس عتننبن امراه ئضونل نكات ةعازغ ف تع هاتان امرين ثد
 انفع ءارخلف ايش ايش ا ششاكادجويز خان ءاؤس يفد وجون البدن اضبط لذ اوم جو ءأخممل اوبن مان
 ماهل موحد امد ام. انما انف ابعت اهي طع وهل ناك العن از قتيل عَمعْس انا انءانلطابمو

 هلنعرلياس ل هان كلبا خثيم انك زاتارزيؤشل الوقغن ا يال وكت اغراب عد مالك نماط تغب |

 فلطتت غير اوال اناس ايل لوتنف رش. اطذ لي م اونضم نزال اريد اجل زيجال لعن نالجدزغ
 زضت بت اذ سرهيد ء وقل ةيور هنازينسد اذ تف يونا ةؤتل ابوس عم شغل اب نوكيتالاةمّيمماآلأدسصملا
 تدارك سن اورنج ارجو اء : زير ءانغو زورض زل وعول اان سن ]كلذ نياك انامل انازدجيلا

 قيلت اين اهئاذانعل اقف انه كلة: ا هش الة دن از ةتباهتبمؤبقئمتمَم فحل رند ظينامتلا
 نبل ابو تطال اناا ذة اؤتوا ناذذ )ان ابا ضلت انت تضو انو ذن انك ط اط بتل رل ترقد
 قانا( اان ائزت اث اهنل همني بوطما ل اء طول اشم تعاد ذلكم اسم الا تنل باله كاب تاي اككادأ
 امانبضَ امد اهش اهلك اذؤجفل اوم كوالا ز خا كركيد زمان كوم يطل ابتلاه ضي دحلف ناك داب

 امك نو ديل تطوره ادني اان اوذشلا اًناتسانتكابركتس الكتل نان اخينا فاز دزجوك|
 تالي هنن ال انهن اكن ا تغالن اكو نش ارابرزل ةرؤمطم يس ونجح ادار اذ ب ضقب ل انهضؤيرسانينع
 اهيَجبينونشالاهبدنينؤعش نار الزيت نكون ن انقسم موي حعدنط املك انااا هس تجعأ|
 قنا 'نؤكيتيكع لل ذااخ تحطم او نكي يكل فوجي لوصف بطنفي قالا قلع ضت مهي إ لش
 لونا مازن فاتنات اين خا ده الان وكيك ايجابا هزل اوككنار اماني كسك ا تخدش نلت ١
 الا ب زداي حضشلا انها ش نام دادبت نان ئرتكى تجي اير هما قر ئمالا خذه نورها ظل الب تلا عم أ
 اتالالا 2 جمل اخالن عنك عونيضيا ما اله زا ذاغ ةرزيل غولف ءاجالا فل خب شكا ] يكاد دم ]خاطب ع
 ااناكلتك هيي فاك انت نان ةهنجالب قال لام :كقفدتت قمت نم اا تلم» "لا يلون دهم تنءامان:وتحاانع اانا اع اطمن اهب لوف نان نانا بنااات
 الكلانات دلل ل بلانت قدا ديش نتعب يا هحشبل هز 1 ةارب نانا لذا يؤتي نا أ
 تادنا خا هجرالايل انه: لك سلال تيك فيلا هز هناا ناخب هشيلدال ةوجج ان نناالب امان سيكل ١
 تاتا اذا لذ رمو اننا ذ اجالاويئوث نمد اهبال ول: ذات لاشئ هيل ادانننهكرو ليزيتمل اال |
 انيقه لول انيس اوم شو همن جيان كوز لعن نولئ مَكْعْبيالْسلالت اناكتلعن ميش ا
 لانش نيل ايي ]نار ل اذ جيجل وخح وطننا شلل ول قف وق انمانتسمنإل ابي قلت ان َنمتْسوليادنونسبلا ملا |
 ذيك 5 كاب ّرإ تاكل, اكادونبكا لبن اكل اظ ناك سنة شن الا كنب عد بكس ل «دللشنذ ْ
 ملال اناونض لول ايي اذع يا ]ككباوهودب ذل انغ تءطنغ اعيننا لوني خال مر جال لا توماس ترن اك
 هباقال هر ناشكصْ الزل لا ادن تاكد كسك كل, مانع وهل لع تن اكتنول اجل ردا

 ا! ءاضياس روت زنى نعفرإ اعلا هيل ردنا ناي لا طاف بهز عورتنتد مالكلا نإ |
 من داك 52 اج وكيطن كاان ا كنان نشل ايلاتن توا. اليا رسح ءاجلال
 00 0 ريس ا ل ف
 وين: هوكهف لنع ايانل لتمط مانام و + اعل جاني ىعبلاىس ]تال ل نذل |
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 طفلا نكغ تعز ةداننف كدلكتخفاكلإبت العذال ادحاذهنلاونكلاوزلا تس مالكه ناكد
 اب لع عانس زجر طيجزإل«نهن اخيتي ر عزل ييعيع لع ا

 :اناناهنشطخم الغ تةنعلع داره ابئاوثبهذ اميلع س0 نجمائيكن نومتن تراسل ناو نون ير
 عسا ع سو ءاسيجسل ١

 ياطالعدب نويتسالع خال للام نو اي كد دور زل نكي فكان كفيك نان وض
 لم الذال أت لاب تفاعلا طاغلن ةنادسال انني رجيم حى يطال
 ل اكن يكب نئاغإ ا. توكة يتونكلب ان نضاناب نك ودككلم ثَرحتم نات فن انىذ اكن اونا

 | تقي خلا انلاةلهافل ف تغدل بال ايل قر اطتمن لف تاكل رتل الاعزج لنج تي لجان نوككتا
 اداناب حض مدياغويضالو لوتس قبل طري انثالب لوتس يزل ادباذل !نغؤنن ايتاناذل امام وككتلاذ نيلعافل العن |

 انت :: عمو ام تايم سس +

 و :عئابافلا طا اخاهنلاب امال نرغتل طيخوف نيام كراس غن وجل ش اخ اناذل ع طغنإ نر اضل كلاما

 | تاكد هن اهيافلالاإ نطو تمالك لوقت ها طل ان اهل اللا ءذانع زاخو ن وكن انت امل باغلكدياغ

 هتاددنععودردع ا( لزاهزيوطقن | ابطل وال نويل 35غ اك نيو كامل نا ع دانيل

 | [ةيرافدء أيت ناكمالاان اكن عشلعمَو ناذذائة لحال اهواتن اج ئوتس اناكتم ةز اكينز انن وكنا

 اةلسويلا ار زعبل عتيل اهقعز غل هنتتت |5 عيدك اهل كيل ذلحا اذن نيج ةليدزلك
 اضم سر ده اقس تلبت تاك عناب ل اطر نسوا مام ادازحاتر«ضت ال اتش ادبع

 اسجل طم جم اطاتن و :آ1ل اضدَي ةماغئزتل اهون كتاب عل نه ينم لتقل تقناكت اوم

 | فليب علت كم يات أكن الكافا تنام كزوؤدس مدا بلا [ل مفلس
 فالف الوم! دنس اًنياَمْحَعنَتال نق ابعد تال للة ظتاركيزعان اخغارنيزع
 ل[ تاب ال اشتش اين اه تجمل دن كلش اج فتبجا نازان كات عل لش انج رهالؤيإل انف

 0 نير نكات[ بئس انيك امهم فيك رول هلاز انت ون بلع
 ايل طككانان ضل انة طمبإ نب هور كروس جاجقا اننل 207

 يلم! يل اهنانغللانشلؤايلٍ يونعيلا 0 )ب رشم الوتد تاكشا نال ]مائه ل انرئانط نعيم
 ا بيلا طن حور ال ْضفءاَس اضائانشل 1 لف نارتو زد مسارح كولن انلا ا

 بز دا نتن لكان النبع يق ةءحّول اببوطش اةافءاعولإ ال اش اماي هنث اماط فاقلا |

 عل لعيد زالامضإتك تعيد انساب كج 0 لاك 5ايام

 ] سلا سو نيالا نانا اهي ليسا
 ا |سالخو اكو د احرفو دعم 2م لع اننا نمسا ونا لاطنةالون كتم توات |

 | بحجز اكل كرعلال ع مة نا ل لانا اس دل
 ذا دم ان تكا ني كوتا جا لاخ و

 ادفايلاو اكتم انور ن اني نيل يازال كج لاي اًماعء اجل ل انيالل اند مولا

 ظ [ةيدنانراعج تالا اكس تنصل كنا لاخلا ديالو اكمال لَو

 اتا نبع اننا كزشسالاطتشاالالا الن ادهش اكن ل 2 ناوحالب خال لسجن كود نمالد

 يم ع ولالا قط نبع ان ات 1َوَسَتْو بعام اَءدا امال ان هش اّضيا
 | هل انكي تغالمن ال او بوارارئرهت د اككلاغو دج طم ا فولح تورو اوه جور نزحيءرو د نم
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 هتلادع ءامم مْ حي لعين ا عطاد
 34 اومَمابال الر :نيوهذ امبالا طنط عينكت وسلب الو دعمه ل كد البار تي العيد معهم نال هلا

 تكلس انيك ينيك نود انيك نط تحيا بكى أ اوه كفبكإ ذم ايكو ثيحو نيك ذي 0
 اني جني انزل وهم وتمانبك راين ماثن تيل جنانه ضان انضقخ بالنياعذل وهم نبإبرذنما
 انضالاد كوسا اما كورب الوز راخت ناك لك لخا حل اهن شق ا ثني انل ثحانب كت انف رضاذج
 هن تعيان مزج اغا ماط ازد اهزتم اعجب ريالا سيحل او ذزا
 دغر الاانا هزعنانلا اكليل قو وم نلت | طر قنا
 ظ اهرخلم ا ايما ومزم كنز غم تهمل الاهل كتابنا او انتر لوس اًرلثس بلان 0
 2س
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 هه"

 هضككم فوجرنل 2لل انخَرمَملا اميل تلط خاف دانة دج ناحل انس اور ميل ار
 هن دل واذ فاذا نال اندل فجاه لس موس ملئ غميل إنا ١
 نيل اناطل اكء جدي جئشالا وت انام ان ورا قون مدة ) العاب اذا ءدجتكخم ناك ءاثباط
 دخول وحول اذا وذل ناتو ومدته م طيععتل اخلاء رجال هن اذهل دطاثنالذعزملا وكلا نش

 ظ ل اثني سووا كمت انغزخن ل الكاش تراك تن دنت لانني فللغ جونو مدع شاش
 نغاننال اند ادنحة ا يوبتبلا هزاز حا تلو عتب يدع دوسميلغي قعد نجت كيل منعا لع ا

 4 اكرائاهنلطاراعسؤتا ل ومد ركتمل لل اَنيَعاَت ازااهص اح !ةملخمل لا شانتجل نن حاس اعمل
 قوص بنانا ابل كت نا بخالد جي هطلخنؤو هو ينال جاو: ماجل كدت تاوزنم |

 لله نياكي غلا ننال كت وجد مز ذنبا جالا اهنا ذه تمل تن ضال كتف يطا جرزضغ
 اكون تدلع كاهل اهاجبذ [ خل نس اتكرر كلر اهييخدل ملط ترئيفنمل كغ واكءازء ضع لض |

 اماهبءاش دج لطم ب ايف دجال انمي كي ذل جالا كيل ذعان تشر لضم اف

 طنا ظتلاءانابنليز اغلا ل وزعوم اج ىالو هل ةهداماهحابش ا اطماسج بما اهتلظا, نانشنل ان وكن |
 لا طانةدوجو ابن تنل ادجوب نور ةملعال ةبج سوت اون ماج ]ودع ثوم دنت دجوت ولن ؤ
 اكول ضف اال شفة جإ 11و ف ند اال الك لجون نال هن اوه انغالو حض هور دخَر حسم
 2غ اعحابهشلخم داقشلا يلا ضبا جرتيغؤمتفنلءاخشؤلا مزب اجل شفير اطيل وت يلاءاشلا
 جلف اضم انوثزتل اهلونابل للعزبتع هيبارعتغزض جز اعلا هادبع جاتا ابق بثيم دتلا |
 هر ئوثوهو يتلا زف اهب تهلك لاطان ول عقل تل انا ثان انيحنو ههنا لاتقا |
 امها ل1 اهذانعاانط كلؤعتت ارسال عسيانل للا ذر انشاء اول اك غم ل كبل امل عمرا ىلا انعمهكسمتسا |
 ااا زخ 3 نحل اهنحلا ةلماول انغ ل 3 طماشل ا اشلوج مامنهل ل ضاوبجنر اذكل لنا ءالاذ عرسال ادم ١
 ضب الا تيت اهي اهوهل خل ان تلران هش كرته نمل نال د كمن انو حيئاوعت 2001 ااا ثآش ا |

 فانلا] سال عبد انسن الا رطل لل خرعممل ابن اقساوج سل اتي الركن عسب اذا للا ةداضزواؤلا
 ودل طعام كوريا يخل الليسن الوقت نييك ااا ومني اعل عجزا ال اعل اة امس هللا
 جلول اوحالاكرغمل ايدل احا عذابا امواج )تا جنطرون تلا اومور] مايد اغَ هد تم اجلا عيا
 دالو ئزعثفيالع ل ازا ذل احاول اهدا سافاومد قع و ابن ذالا ديجي غل طز ظن ككنأ انام اوه حاد

 هالو نعم نيالا كعب اول نعال ناس قالا خنل لذ هدمسا ذل ب فاول لردمل ايت اول ننس هند |
 هاوي تم عذابا ناظم اه تنل اننا دو ئيفيكةطاخا اوكا ذذ نعول عدلا: وتم اىادحا|



 بال 20 لامضصل !ذثد دونا نيكل لهَضلاررل فخ الغزل انسانا اهلل ]عني ا سارع وسبا طال
 ةرعونلا سمر الل ادهضل لون يف نع كيفان غ) ازالع زب لعل خلل لص اماننل ل !دممل !كورشد
 جماد رشولىنلعاظل ديل لمتلا عفان لاس اتضااسل كا اشلا نمل مخل اقف

 ينعم بالك شطنخ هدو الى مل َترنننال 0 نتصل مقا سن رادو نيس ل ل تجسةلاطفلا

 الشع ابداخنءانيشال عنب اعذل ل ملء ن وكيك لاذ ايش اذ! لذ طينمل لمن نجل نثنال اسم
 هلل ل وعتمزيرفمجف انتقل فذ تشن بهو انكم ك انتل ل شالهلكشالو طال نحول ابوزئواجاذ ذاع اكس
 4 : هس ةايعتتا لمجتمع يتم لاا وك ة بل لما 0

 داق اكن ةررطل لق ل هز لوتم هاوس جن سَسزْن طع هنداو لكتالا دازلدايالتنزئلافاو فوغ الدش اما

 دل للحاكم قارنت هانم اظال نامت خش لذ اورانل لوم عدشنتم
 قينشل اكو يبل ادم بغت ال ننل اكنيطبل الوز ..راغات عدلا بكل ائنالزيإ:ثلول اكضيكؤشمشن ع
 هن نو ضافي هال اوت اوي [ميول اني اد احمل ١ تلوتضل اواضملاو نيرا ول اول افمونلا

 كل انهنلربؤشل اكانو ا اعنرمد تكلا اننشال يع اكونزت نيل نخنانا دلو تغزل ذاتك نة راوي تاق

 عمل نمل عب اكانيرك] ندب ط لذ اذ ننانا جي اكالر امج الازد امل خي انبل م انما كضو تا زمان كذبا ادم
 3ع اهاوهزب الكلس دال اكتتلشل زم تل اوه ان انلل لزم مالكل وهن نيون اتطنالز مشل اذ :نذالأ

 اموينو نتعب | هالؤلخ ا مئه تت طب آب شالاوشدنو ايي ان[ ننال عدنم تجعل نوننخالو نوفبنمالا

 ةبهدا؛ توك كل انزريكأ ءداهتح تيم |ماغن ل )ثلا عتل لكل معا
 رئنغلاط تمم ليوا ضان لئن لجو ضل نا اثم انعم وتوم

 كَ 50 ته 00
 دوج ميال لاء شات ين كلذؤمالال ال طمس لخوزعل ةوم ند :الَعايلةنل الان نزسا نس نمت فا

 كلف ناهس منتل اف اشفي الو اغتلت لك باهل المر تشمل تنلالاهاوهنرإب ندي لل للمال اقسا ١
 ايضا لعنلؤ مزلزل جنت نال انس نذ /ةفسام خلل ىف فلال 3 سؤالا, در ال ناخد نا تال ظ

 امل لالعالد ةباكل اهنعتلل نري | انناذ انس او اول اخ وما اهزالاعدنمو 0 ون دواس تفكو رسام لر ىو نعا

 اكمملا النا 23 )هنزل طر طن اذ اه ةنككل يهاشحج اق اغيطل] امج اذ كسير ئ ملل تاز, لف منبت را

 جيفمل ايفل ثرايل !كئا كينان كم ف فنطل قوام يل طراق ا اند تازعمانام ادلة تا

 7 اسم 1لطناذانونتل لول اخو نحال رو صن ئنز كلغ كرب
 الا هعددذاقل :فعشل اب تلاعانت لل داء اشكد ضرما اجى وضل زد تاجات للي ا

 2 ”تانككل ءاذ .كاليل لالا نا كلا 0013 رخال داوركل لع ان مل ناقد 5
 ان اطار ”يبوكش ن اكمل نانياخل وكره زعوهل:ز !دزلاة نو نعول اننا |

 | لمه نشإلا كجض مكالذب نك رع , امك 000 ةلرامل جبع 1 ل آس 3 1 5

 1 0 ا امام العوم 00 نفّردتغتن ْلَق نول كرب القيوم هإ قا امسول صدت للا

 مروبفل كلر اصل: 3 هيلع شاسع اًياونؤتةال لا هسا

 2000 تح اوكار تلو مخلل 50 ل ئضل لحالات ازعل انهت هال عز ئدل 0

 ل اور نوكش نإ و دورك هرفرب لوم ا هدام ان كش دانس

 58 الا ار يفرك وذل ايت افهم الزاس قى هان ا 0

 ك3 ولكل رنين ةخو وجني وش فالعنأ ١ اشاكو اه لقدم ةناغلج
 5 2 96 اقل اندتج تا يني ليلتلا ال "نم نرتساهنر تشل نر تسل مده جزم



 0 10 ل 2029 باول 9
 نا. 0 ل ا

 يي يال 0 2

 - دقكِلْن ادد ءادكما نفد 5 رغد قص لفأش

 لكلا 0 و ا ا

 000 رح نحن دنت بح هازل 0 0 0

 ارضا عجول 8 يق بااعمازيبت شانك جرش 5220 ا قل

 كا ل ف ا أفعضو هوقن نعل اون ايل ناالا
 <-|«ورا < 5

 | ل 7 ب راس ياو اوتو لريمل طاوس لرتت ل شاعر

 ظ جئنا داق رغم تزول همنوتيلم اك اًهيينا قا اكل ازعل
 !ذعتال عون ]قارا ير ولان اذ كنت رت افجر اي فمك انش نفوس 0 اما ول ىف 7 2
 |[ يسحانش نط ماوركو ال افيو لج رش جزع اتت لع تع ضل وحن ع 0 0 ا 0

 ْ هللن ادق شوال ان ان هنتر نعله مز ليز عدحاعنع و دق لا انشاد ان نا يا 5

 00 زلت سلشد | اكتسانل هن لن داك ضتان شل تل قاتلوا | من
 تعفاتمح 6 0000 الا ردت تانك ئيوظل يلم
 1 1 اناوفخوال انل انك نعبر جنت جزع ريت لري نع

 0 غ»2ظظغش03 ل ةعيالم خا لكي ناوع ||
 ف [طضاةفاطانحفخإلا اور 2و ند نبين دل خر مكه د نلبي أس نيد نم

2 

 0 هت مانا لكون الك ويح نع تجب هاك هلا لا زورا 0 9

 خياط ضير تول اه واشلا يخاف ذامم نان اماكن قايل لله نئ مل ,ؤيكآ: لع ْ 0 0

 ا انهن نيل غيني ل غرم أك كلَمْوم تكد قار طر لوي ة شادن ابا تعم لتعيتسل اذمس لرصانم نع | 10001 3 ّ
 اي للوانن نلوم قمر ادد اقدمت ىلا غنوزا كو للف تاتا زن لاه نع لم: ل ظ | 0 7 |

 لت ضدااعاناعي يلي اع 15 بن: اويل باع اعيد ةفركينخا|| و
 هو لل اهل اة عفر هش نى ع ل لرنغ زاخ مطعما النو لنج !ااورطمتر طوواا ١ 2 ا 2 3

 هانم هنككاضرالا ازا ليكن فزت ناي 00 0 0 ظ 0 0

 1 ا 0 ) 8 0
 هو ا وتضا لل لفل ابشر تلاع مدت كدا ةناك ني نوم اناا مل انام

اعر» اتمالصبلاب في ننال يضذالاد هزاوملات وكلم نوزعب نصب مهام هالوتا« ١ ا 3 3
 |نكللااهينت ورعب فكة للام 

 ا 6 ١ 0000 3-3 ,.ىك

اثلامد غر  ل اجه ْحَيَد زو اخ ال ع صاخر اطل ان | ٍ 0 < 2 م
 اذ «امان اهب نوف ا اذن اهو ملا 

 ل ا را

 .علتات مل اكل فكر كلذ فذ !لجورعلوسنل اكلي اننوكل ولعل اص ابق لوذخل هلومعل ءلاوّمنعل سر حول خاب مام ا 0 و

 0 مال كل“
1 

مزرغف نول لؤظنل 2 ولحم لخ نهل ثوكلل لنه نهنولكن اكيخرالا :اومسل نوكلم قارن نا | ْ 51 0 0
 اطو

 9 جحا يرق تو ب تسكن ادي مهن ولَخاسَم ضرال قزاومل نوكلَمْف او اوم 1ءاناخشنل مبا | ري منال
 0 ا ةنتتلل ذردعملا تمول رع ا دراما ةئاوم انك ضر عوكل اد كو اغلا وَتوبمو | 0 ا 0 7

 0 الل« يي
 "لول ليل لهزعي اكد غ طع ام ضر | 0 م 6

 دنع :جلاع هك انا نبل زون كيرلا اقع ع رست نومللا جف فدخ ننع دس ديه ل | ا ارو
 ل 5 راب ل: قد

 لا جريت 0 ذل لا نعل نر اق سواي ضساماب 0 |[



 1ث نورين لفاب الع عطنا اون تعدت ل عمون رار عوج ءازالوهد نسل اربع تكل هش مناخ
 هلعجتل عويعزب و عوذغو دع 5 فلان دظعت نيل قمل وار للا طنش لنا عضو رتداتمالوس لعاب

 لتحل ضر نش ! أذن لكي عج طعم طيران ليزتجج علمنا اور انتا لوس ل ان اذاعي رسما
 بلع نون ارد لق اعيش ينطق اان تككتانرجشل هت فو اكن الجز وخال نكت دؤ تل
 دوحلا ماد ءانتيزغ الم نطو اشرت لي لعالتل ا ازواطس و حلا ور فو عاين وق امل اةر اش إفةلوبتل اما

 انيلا (6 طفش مانوذ اذ نكي ةرل اؤأعلن )يردن للتو نيل خف تفن نبري ناهد لبا ام يزنهظ الاف
 انو لاجل لملم ف تاهت اذ ظننا ذ اس طانقي تلا سإاو ل السد لن امته اروبا الل نطغضنع |

 اخ نائل لإ فتم مالكلاق نول حش آد: اند ميلا سولو كال
 ني دنارا. كويت ذل شكري الب نولتميال د انطالا كر نت لريال يك نتن لل لش يل ل ننس
 مال نايم ىدوف دنعز اق انوي تا اذهب مرت ن الذ اهل لن لدا نويجتت ا علك هز ثوم و |نلعيمب تطحاف

 بيان ل ادخار هيلع يا نزيالا نط دب ناجح ا ونال ان رخال م اذ نقل هاوس اهةزقوب لل انرخاجتر“ |

 5 انوي ليغ ههان يان كوكب اياز اكدت ل اننئيااوبخ اشانيص نانا فر ابَتكانل اومي ات ايراَوُملا

 نحط اه تاياومل طب زككةرقونل] اظفف ذل لنحت ةوراعإ إب تاءاخ اخ ضفا تنال ا اذ اذ اًلعمب نوصي ال هته
 5 قناة كروان كلغ سطام لسن وما ل جا ند هنكتزذللدنل اغثاياؤتلانناناثا |
 هالات امزج هرلانعلعس ا انتر ستيم اوبال نكل اتهنبعيز بيج زع شيتس ني عز عيش ع ارت

 توا شعب نانا زلازل نتي زمان بعرف يادتس
 خل ازوملان اناا يزل هجر زعم الل تن اكتداف ن اني لغسيل انايي لوك زمزم اهل زل مث ةرورض ونعمل
 زف لا: كتل ن اهو كد زي اين متغاطوم |نيَنل لف نوكيا لن نقض اهنالن اياب سن انك كنز اهنا نان د

 وكدا خف نطيل دان ضد ايما ل ورتلكلء فن لب انكلترا زوما ةضر اناني كولا نعالا
 ءانعذ خلوني يزل فهرينت قد ذس ةما كغنداماذل فيي[ افنان لا عدك نازل
 2دالاول اندازيواشبن ناكل :اهتنل كلان قتيل !نررم اضسسطم ان اكولف زامل ننم ف نب شك ف لعرشنل لعداغلا'

 فاز عونل اناجاشل ان اكنال ل اكانا امتسالورتن اطوزبلا ةقوتغل اب اع كلذ دام يلا نك العا ورضلا

 ةانالكديوعنو هدوجوب ب تنل .كلؤل عن مذ نكاما ادداط ان لمن ن الي ذل ذإ ظريف لق ادحاو تن ةف تيل

 كوخ فل اين نر اول اذ اهب نل نم ررانغل زك اذ دالي زنا نمالاة نتوهو زم نقاشا خالال ارزالا] هل كرنتتوهد
 امة زوككت ا اماولظفالا ف فرض موزظدل اذيق ناس تسد اجاذاف ةدورض يق د نج نمل صوتو زود لن ارق شال
 انين نالاناكت اذايثتل اراوغ اضانبتنكاذل زرع انعم ؤؤ مج زول تقيل زل الل: اضم
 لائانان ض اهناكناياينسل ايت ادا ف اهانبسنكاذل | ول ام اضبس تؤ دمجز لسع زوز ادلع
 هو ءالود و دغالكن وصال موتا ميش ان ايزغت النعل اَبيَم اًياَهْرب الامس اذ ءانبتشكا

 ان ازال لال اطيااعل اهنتماجو اذنل تحس نيالا فهم ءاراكف دش ركض احا اطنالك ناس
 عطس انه نزماظ ونا اغيل ولكل جنطاخا نعد اك الغرب ن وطب الور اناك لغو عمم
 رضا انتل اءاذ اها شكو اززمل وعم اع كج خم ن اياللن اكاد نيالا نط ئرل يجز ءنراضتم
 نا [ضيار عال تاغ كن اه ضال دال اذ جالت ل و زنالواة خالف طماط سيور دنع نه عل اكل“ ل و

 راد حْش اضل ادا طءالا كن ابل اكوا نلت ل مل اذط ناو ملاذ نع رابع نائيإاكلن لضضفل ناكل وز

 كه ناشط اقري اد جي الف صني هي را الجنت ذو من خالق ل وزيالويتصل دافعا لان هاطد كل نكاد
 ذهنك تل اضهلذخا امو نع لع اشم ان ننس خل اج ال انك طن دج ارعنم أك لابني
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 ظ اال فيش نالت اكون زلزل الاجر طع نسر قمتي ازم :ولط تال ايزل :يؤولا
 اك ضلال انه نق اكاجم ناي تلال ناك اننا وقلت بوم اتناف قل زال نأ

 كين 1 عرع ميناج لع و ايكاوقعلل ملال نضام ان اكل نكن ايي ايلشالال ذو ناك وقيس
 ينال اناس ال اتدتبتؤ انجاب لاذع اطل لليل دزه جاب انيدحل انيسازعزانسنيماعَبَع
 تل اب كيالزن الل امكن ليال ع سس انينل اب تزعل ايان اهب بواد ادانصإلا نم اشم نوملا قلل انأ
 ا لمعت اءانت لومتوهي] غلا يخيل وهذ الصف لاذ كيف رذع طاناعلاب ف وعتاب اب صدم

 نباتات افخو انطباعا ون اللص اجفقةنال باند هلاك اال ةاشب ع ظ
 اهلنا عدت تلغئولنلاثن اس انيورلو لج فص املئاذ ابتعاد نعيد تما قيدتسنل زمن كرا

 تول الط قبت لإ ل ناجم لانق سيلا رقه اقوي تام كيسا
 ان اا نون 15 تناله اه فكي انيك هزل: ابعا كان كلنال ان ل نة بعرس جابه
 يعض نعي خا هلال اههيش دبع انعَْص ىلك دانس يجون لفَد اه نانا انعز ولن ناد نكلر

 انعدكت لت اولان كبل امنه انتجت طعنا يال نا نر انتهي موي نونو اريلَم

 ننتج اكلات كحل تاهيل اهانه ت تنال ابدل فن جيل زعم ولان اعل انمث

 رين اكلغل انا نسنيل ةزهك يشتت كان ناد ثدلومنا يعل ها ختم وكت فب ثدحاذ اككناذالل اك نع
 اق بعلب قابس هطعد زم نت مناطزعب اا( اعنا

 يجرنعلاو ظلام عبير و وت كل رز نم ايس نم زجل ل اطفي هلا ناندتو ا

 احس اهنتدنإ تت مع معا اة ظزيف اضاون ةتانؤتلارافو عني جرا الاون نما عسس

 انك ئنلام قلل كلما اهمتضنل عي ايئاوونل لاو ايث لاري قزم ايا عج ذل اتناول 5
 ' يكل امل ابلغ 650 ثيل ونس حلفا طغوماظا اطعام تل انالالصق نتضراللنان إل ان لام اننا ده

 تالت وتوسعت مانا بافرنلابةاجا اجعل لطاقم جز البن
 سهيل راونل هن تزال عضلاو ةتلأ|ال انهت ث و 000 3

 ناك وعم اعتهانتلابالا جانا بر كجلط .الاوكممال منبه ااا عئإ هل غم ا! تاه اذل /وعار وهلا ٌوهظل ان 8

 ةقشمف اهنوفانلا اكبر ايي هامل اهلا نط كازد لن ىتخا طباو ههنا نة جفن اكون ياو, وهظتش
 5 ان الاوان هذ !ةيطاللئانل املا ايامي لع ضف العسل اما غنيت 00 ا

 لاكي قرع نوب موف تي ظنون اطر ناكمطعتا 1 !كضاانوهانيالائرهانتالام و

 الكس لعتع اك يس ]اهو طاجن « ياخ لء اطر وبعمل ماو شم تح
 غنا ه2 اجنغل ةمل ارامل اال ناخبا موج مال
 بيلا فر نالخل اغاكمو انطاخطتعان وسلا جينر اهلج تتلو هر ولام
 افلفمما ابدبدا ل نين ابوك ل وطخاف باتل ارم ّيصبن اء كمهان ذل رعب مص نالفو |

 كالا تاب جال ن اذهل انتا دامت اهرباطكىائد م ا

 لَك ةيالرغم ن وكن!!! مذا اشل او تي دع طن نوره 0271 تولغلا اًضناَد علا انج لمد امة ليولطلا اعنا

 لفل لتس نا هيد 8 نمت افزالا ةاوفاملاكفدالازطلابلجالاعن منيل خخالالع عاف ذ الار وكيل وا

 اكيال امانه ن للزانانقل ل لي دا ةرتبل اكثص للعم اين نيا خلف واااو نجلا نا كوب اززتت لعب

 0 0 00 مثول !طاحاؤب سيت كمل احلا اًماءاغإل للا

 مر لان ليف تاما انطب تطنرطلادئانال انف تسمو د



 ناار نيئوهو ماظهنالاكر الوهن نول نبا ارواهل ماطر انا ان نوم اسم مو ان ل نب ثمل
 ةريوهداهدبالا رز ننال ع فمجو كلل ازهتجل حناط يؤ فل ان ز ءاذ نعونس عزب نهج زع كرته شن نع يف لزب م

 0 ال اءاهزامش اهابأ ل افاتطبالا

 رنا انحالاهط دفين ل افراز (سوي انت نكي كلن اوفا م اذان عصي اهكرذت

 5 1 1 6 ون ناك خزي لكلا

 او نلنخ كيل اذهزم ناب ةنتقناعلتاالا نيكل انت ة/ان#نريلب نير ةسنوسل تعتز لع

 ميل نال منال اوم يش لش رت! سوء الو قي لوضن اخترعت بكت د علوميز مند ملوش يزن م

 00000 وتد جو ل يشنالوداز هضوافن ناب ش للا ل خل لإ اذنك انكتا يتلا نيشرعلفس

 0 2 اك تارت اولا ش رمل ذلخل اءدإملا

 مضل بروح الودي ظاغتا اكل رو وتبامتن اكس 5 تدوخ و تبجي

 دول يلاحْرَحاانكلْكي إدلب لمسح انش ل ا لم كح العشا ةلل آتي عقود ريعإع

 اكلت اان نوما انتباروةينومبعرتل كل ورز غر اشجان انَياماَجْد را ناخزولرتبل

 داو نافع انما ]كرن ذالرتن دان 42 ربي لي للم تل نريلو الو مدت تيل توكياتا
 ١ لندن ج انتل أكل ويوضح الشال ادت تكي زد نورس انلاذك

 نسلم ءايجز عاوز تسل نوغ عدو كبح حش ا َْن 00 ع بالثلف

 | ايمن طيار اكو انتا ك2 مرتبط د قيل زل مو بل خلو مالاوم كل حا طش نامت |
 0 ارللانتتك جز رجع منكر يا ل ع ا '

 90 دخل مدان االاف بع نتج 0 هيت كت نوصل اكمنحارع

 لعيوب ناعسلو ةفنار اكيد + كجم طيدإ ل يكسابسلا ون كدر دبع ىلا |
 ذة رص نيب ينال اغفر لوف م افنج اكل ماشملو ْ

 6 ةرمدسساطس ا يجوع هرتتيش الانا دعاوي رخ ذا نلعب |

 ” دور وب لتع جيوككةرؤتملافإاننبانش يضاف فرامل اناغ هنظح اج ل ابيكا انجل جملا
 هللدبع عل أك هن هيدروخن الل املا اب ا لا

 ثيل نط ترنوب كسهكسل اند م ا انه كبزع جاني لب كنوع ١
 ا يذم يجلس تتح نابل نب اسم لل كسول ِ

 اتم وذم حب نإ اذا ةذم ذمادت وبال اطفلءاذل انج وكن اعيش انعنج منالتعل لنوكمن اذ ةحبالذ مسجلا
 الل لوا انئٌتلف ل انناةولعَت اكاد شل او ءزيازتل للف ا اذاء اعطت ل ادذد ايزل هح ام محا اذافمّسه اندم دور ةروصلا ظ

 قلل كبت :رولوقب اكن تاكونصفانِق ثمن ]ومان هرب لونصل 0 اروُج داخل مع وهو ةرؤصالو تح | ا

 كي اثشيوهر بنج الكت م دقن الن اكذا ٌءاشن او روسو هجر نسف رموش او منك نم اة وثنم اتم قو |

 7 ربشباى ]هجن قزف اكلا خضر عطفك اير سد داب نع انمز عت مضل ادم ف ظ

 لطلب مز وا شانل نتن ايم ازخل انعم عرس هلال لت ةتعرتشاد تع فاندعأك |

 بيلا او ىغ ىلع او د نمل مالكل ايو انكسرد اثم اري كس عينت ذبل حش نعت كام انمم نا

 ا مفاد اك امل انالرإ ان
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 ملول اهني فاز نمدإ

 لاذ ادن تاياطإ !ا١ لجل عد اذ 0 0 نشبت راكم امانا

 كفوا خلاف لونان عفا انم دوق والسو كيت تهز عدن عكسه أك كل نورا
 وع تلازءنتءا كيلا ذ لكم وول اءاعلاغ دخل 5 ل ٌقِييشي مش ةنانن 2 اثمكفرل تغصوت

 تالت [اتش لاس نا.لواغ للة ةلجان اج افالأو انرالكل ميلا ءوسزم اشف اما

 ”اضنال از و تازوجب كيادال اد اأن وكانك انف تبان مران للا عرن اهلانثاانلن اكو مويا اننع
 تل اذاجضاز نيكل فخ لانلالافاوص اسما نما و) ظل ناري ول متبتخل الموب تح اطار يو | ماهفاا هل
 دوعالوطالافدؤغحاس هل اهش ذهول عقال ؟4 )اعط ن لطان دج )الاب اك فانت علا
 تالعل يذم ا اونل ريتال وري شنل سولي ين ود منخل الع هيلا معان ليل ان او نش لل الل ل م) ضبان
 للاكل تركت هن اذن ا مالا نتف تال انين ماث لغو لس لاخلا هن رابل ومن كنان امن
 لا ا امم ب وجا 3 0

 اوما زل روينا: كل! الز نء[ تلق تان د اهتم تدع نادم م :اخوامد لووك ضفانن ب

 تاكل نضر ودنا ادرج غو انتي د زيا ضم اهب لول لف انتو ماد تاليز اناا و زي اند ْ
 كن اانا كهنعهرؤرضصت اةزيكل نوني قمل اهل هجؤتل اول الظن نعل ذل انزل اههئزشمزخرتلز إن ةنزشس

 هجم ا)ضواثلن نإف ضن جعل راع دلاز نيل الو طو]ّمن ك1 ءاننضن لمد نال تعج لم

 هظزلمعي ليم 3 فاز 85 رار هع ايل ةالاننش زلال احدد بان
 00 : نحن 0 اذا اعل عرع كتل ارت لمتمزع ١

 دينيا ؤمدنبلا زال رانا ذا حانعالةليالمق نال انين ام كاري ىائئ شلات
 00 . لينتماولالوداخا مكي ايلا ومال[ !اكلوطلا ونه بل حايل حيثما 0

 زاك فافغش اتالم نزلا اال ين نخنظك ناحل دك ا ١
ْ 2 

 نارا 0 0 دفنا اجساد ديما انش
 ندا قا زردجاابب نورت ديدشلا نيب ةفارد عاج افران ىلا ةئانثا

 نعام اي ذل انجال ان زكرتلم ايس سجمو)ال 0000007 ليال هرفغس لم عاذ ٌنيزم ىداثبف ذل
 تنال عايز دفان م يتسسا ةزاع يسن يرعسقمأ ١

 تولية اص يان اجو تاو اوين اناس |
 ممم انوا اكان ترم ؤزج [قميسلا] ول احواض هل باوفل ان هلل املج ند نو ةنافوالضخيرصسخو فاندالا|

 دعي 0 لاذندال ازيا ونار دكان دي متم نوم و يفرتم دعس مابا قل القمنيخإن قرع ايل عال كلف 1

 ا ٠ ةدايز وضمن يشل املاء ننال ]ضل للوطن نش الو نعنالا

 تاو هات 0 وم ودان اج مخ انكسار كتنج ضن |

 د يي : 000 -و- 6 مامن اان اهني

 ب لود ضب ية دخان ركل ا قل ند



 الور اوبن 50100003390 نلبي نادم اس لور 20:02 10-

 0 ا ع زغرب دسم لكنك تيل داكوتا ميخفش
 اه امال اقومزت ب نو ال ناز ضنا ١ انلالن ونا اك عل زان

 يانور ! او ن1 احر اوك اكر لن 5غ ليز الخ اذ انج هع وتزداد

 | ةماكت نعيم !ةنلنن جزغالكف افق :قشاططإرضغنر انماهضْج بون ثاوداللفؤرعن او هظاوهز عض د ءاكب شبا |
 رد طخ ب هدد مت ئانكتنل اة غيل اررتسن ة ليلا

 اجانخملاع ف اوضالؤياوط قمم 0 ا
 | نعاني عرعش امتع نز ءاذ نعل اهو عش نعجن 1

 الشامخ م

 دس انف رانج اطالع خ ير لختعزإ 1 عر كرم عاج تك
 جاما بصب لل دنءانل اذ نكي يكرص زال اذ ناكاذ قرع طف نوكينيك تلا نا الريل سلك ه١
 اعنا لاا نا اناكل ف تجالف نكس ثالَحَن اكس يلقنش ان اكيسلطنتا اذءاجّيل اللا

 لير ناكل طنز ننزل نوكيال ناخب لنن كال جاكم نولي نان الل اناث ليل الاانا
 ١ اتمدلم (اتانكفركل ونال ازهر قي ةطاكلا) اهيبكتالاو روعة كنب اومانعننلتع|
 زنود طخ ينازل ان اهتم اكرم ذهن الجت

 ا هَ كراداتته زد مالكنهلاض قد بعأ الزر 0 كح اان ذاماغل ضفاف دل ١ ! ًاملافىتلاومر

 ال فلز فور اوله لان طرا غيل اقضي للم نو كمن »
 هت داي ارت تلفن فلم ان جرتن انيكاش ان اترئان ثمر ل اهل ان اخي ]كنت وال ١ اننلافتنلا

 ايلول: ززغ ل انما ادتماباد نلت نع دكجىل ابطا نجد قنا ضس ظلما ن زير اهدا الاذ
 ْ نيون زارح دما[ ريفا زا عنو الا ذا هذق نامه هانا زالموضَمْءادل' |

 |اترمم 000 نوكيان ىلانت لف ةماعلا هانلعا
 هن عيال نطل اةدطاخ ه1 اب اًناتل اع حاووم
 فاهيتا ا تن ةيزمضآ الضر اكفال اوت اف ركل انش
 مهو نوماس انت دسك سر اوعا اهمزلت تانلابناكاذافذ عيت!

 ةتكزة ملا هو هلام تم رباه ربا عمم دحام سول دظا رد لعبا

 حاد خشن انه انعم اينو الذان 3 هول ايل اًصدمْيَد قم ضاوحن اخلي الوأ جفن نياق 00
 تتارونغ عمدت نإ اوشا هين متم اناني ان وفد دكت 0 اوم دعب ن امضيرل نا“

 اني جو ل كوه نوع 9 ءاتكتل ا متزعلا كج + هتفادتست دللي مزال ساؤ نو ان جف شيال

 د يلا مؤنس نال! رعباللزطيال طال انهم كتم دتهت نعش
 اوي دمج اننى توضح نوحاذقب اعقل قسد خدم امانا دان لال ح روما

 انتا ءزوو انكم اريد نامل ارحل ا« كلذ نالم تسلل ثازي دافع قة ممهمدحا زان
 اطينضال اةنيلش نالإ حلل اولا ؤنيطنت ل 5 اهنا زال ذا مام نعد عم ٌبزعيال ل وهبذ طل

 هلل انل ظنيض أدل انهن نننلشخ كرت انه نالاهذط نمد فول نعيكم ملاك امش ناو نَنَنلاتف

 لام ا هالو اهي ضان ةميزالل سأل امضي 8
 الن جروكيز حاوي نوكن از ون 100 ندهن ودفع اعمار ناين الاقا ليل ان.
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 اقوال ننلتاهلخ زق نب اهئ تل ازهلوخناكمرنينخاشل ل جواغشس ايلف ميا مالا م«
 0 0 راع نصل ادح قد مهبل مشن كاظد
 16 ليلا وتوك ناط نناقش
 هنزببور نزلو اكافادنهسونمالزكااعتلل نافذ الو خخ ني انسرمال اسلوب ار ومالا زل عيت

 زا تر هر راج لول اهنا بكلاوم اطال الود سورتي ريف تا ثم بادب بي اذهل ثباخج
 قة خان اطيب ونلكتملل ومنا نوع ذل زل اقروا نوكأ راجع صون اند زف اضال للنوم
 كااهْس ايل كدب هنا بلع فال نتعب نمو تس باكتالغل اةنخل بع نوب نعي دانا
 فدل جه ؤو المش لال اغن ناك تصب ال طا دك ام ءاهجاذ خبط اخد قنل لمحل اهم تحضن اند

 "غار طع شلل زءررو مكه شمسه كو اوس ناك و زاكئال قرب ترش ناد ان ل فيج زعتنكل و ناز ملغ
 0 الكون ناوكرتكاب اتيت اج نوث ميش لوطيامي تسلل فر تن مل ومداد
 ع اب ديب زهيتلض نخلو لأ ءاخدزاتتل قنا ني 1ث قل لاف تبغ بعيعأ

 ال ا

 يعش هناكجوابندل لايت للا ةيدلا ع تنل افنللكل داو سنو ملا طعضؤم نود عضو هللا ا

 "يمني انها هتلقكت : طل يزد فون ورحت 6 تاكانللل خف كيلاوعوضتبتل انهم عضؤ لا
 0000 ا اة معا لرايات عقول اثم الطحن كْم
 : < لان افتكر | 5|[ نططاكنت تنال نسل يطا جسالا زم اعؤماوةفايتتلا
 كاندي !اذ كز عضة عل زو ضن نا يظايغتل ! اس ىف زنا جل ]وه !كوهف نضال سلي لغنلا

 ذاع عانجز كواتنلا ا امال اًمامان نوما عادم ةماطن ىئعن اكاذاو

 اقف ] ية لمالتزع لج اجي وسعنلا لاك ذانناجتتائلن نانيلال انستا
0 

 0000 يل لاو الاس لشكل يش امتع كاما

 قلل الضيخوح قرف كاع دل تكاتك يتعلم: للا كج الزي اول جك بادئ يطعن لا
 تفاقمت راض اعثر ل !ارعيصبل اهيبجلؤُم وشل رساعَنأ ذه اول انف كل نم

 انلاماوه تبع تال تنال: ريبثتل اكن اللعإل لم اطنت اع انافتزنناطلابلزتان ذيول افوقيلا

 مكاين تلاوناللثإ فن خجل يَ اريام االااءاه انكتب ؤدصاول ئتياغش الان دزجؤلا
 ذبل تاس ءوهصي نااكداذاوؤخ ال بطتنلا تالطبل لو اوت وفن ابوللا جا عناف تامر ئادادا|

 داما اضل نفل وم 71 يس لا البد فيالغ تاضصمل ولان
 فلان انتانوتص طافي هانا وقتال ملاذا نيون انا ارقام لوف ميش تل ايو دعاملابث!|
 نست نم مسن دير عيت اهنع لزب اك ديانادذعا الخ نال اف دغتالرريششلا

 فى هبال 0 از عوز إ خاج مهوب غدي يوت زعل اص

 ققس ا اقوا ةنانولوتي ميلا فاظلا انصر اهرب انتم تا انا نس نيل ءانب اخ اسف قفوا اباثلاةزركص ْ

 ققلنمول لوف ءاناطش ءلؤنست لل ل جلف دل قوام اوبرا ناحجسم) ئراختس انج نفئمجلا |
 دو كنض متنه ااا ضال دن ونش ئاضهتنإةطماظ تيتا فتنس |
 ةلانغلا هم نعت او هوة جت غمقؤم امل اطاشيل اننسلل |: املا موطن ليتل خلك له لت :اءازلغ |

 كار نش ىف ن اكهيز يطعم اظنه سن اقيعان) اةلانعبتنالعىلاذل اكد نيالعذل اطشموالا طبلا | :



 5 يح . 1[ . ٠ - تل 0

 : 2 ١
 هم وتل | : نيك 5 3 1

 ا 1 3
 | خرج ا

 يني هي: 5 د عب

 كنير.اكي
 ا تح 2-5

 الاخر ثمن هزم ل اذه كلج كلمن انفي دمَص ىف نوح تاخد فد تدوم طعم ننس ىيئل اني انسد نول
 ا 3 غادر م اذان ايلاف اس اردج_او لاا قلع قماح جلب ب01 ]ظنا لن كت دلل ذل اهون

 < كي ىلا هبال فلّصنعنل نقلا ((كل .خرورا اذن ضبع اتراك ال نهشان قع إنلل خرط منت حضي انشر
 1 ا لن انةلإةزع اجار الا بحادابمل اوط راجل كئنهعنلا اا ادا اهافنخملالاكورنلغ امن
 ا 3 هلال زم «الكم تتمني دوجلاس ةسلارنت ! 8 وول قاطل نموت تؤم
 0 مخل الاووملا و اوص أ ةدخوررذاييوضالللنل ظغازكل جين حرر و مثجر) ةحاذ ادا

 هدا تالي نئل اما اب كمشل اذي ول وسلا زياظل ار اكسال زوتل اغمض ا توج لف امي مشا م جبع : :

 0 نيد اداعن اوبل ملين الجان طغسايطنلاا ]هيلع لدا شلاش اخر م[ نجد نازمل اله نحّيشاذلا

 1 هتلاؤلت اهتمت سفن الن نع ضع ماسبب سنومل اهيبز نمل اهنا معسل خروع ايش اقول ادن ضو زيفال اق احإلا

 اذ تلا 5 مشو ام راو زيلكم ادم ثان ا الع ضيانإ ثدي نطل تنعدم اذان هط ابطا مادنجخو ل نيل

 رد ا اهلك ابلاتبكرا هتءزمكد ناني اشلون ءابوهوززبغةسااونمقنوثنم

 يي ٍِ ايس امو اهلاكتالذ نائرتن هش تاهوت خل ليل اللد كيل دو زم كلش عون وخر اذ قدا كماهذاب

 هج الح اهب نفل خوسل وطقوس تمل اكول كفل دج حسم اذ سنحت امن أمها ال ا انكهم اضم تمل رك نانضنم
 ال لاول ند ! نو انيفمل كالماء رشق ط كيو اعونل للتقنيات يزل يزخةداذ ادحاذ نور ١ 4 .' ,.حح :

0 2 
 0 ن الجنيات اناءانيلَجب نال ارناكعا دابا واج نطن ى اقل[ ملنالوواشسال غال ل
 0 < نه يمحو قران ل12 هساونوكتل : ل ص ثنا انِل | م هزو 1 1 سد وس هل 0 +
 «جي *هير كي. هتسصقلا خوال 027ج اسر ةنا لاهل ليل متري حملاذل ا, قب طسن والا لمنمل مالا نه ربخميوبتل

 يع كك هيد اسستا ١ وي ويدرس مين و
 -> ع رجس 92

 ان انها اهليتانااف ذ] افك ضوننلاطبانسوَور از اناوونل اهاعفا عم تللغر راؤناو يع

 اجا 2 دا ندهن كاطع اتم دة نشكل دو أختي سنا بلح اف دناهيمم اطالع

 د يف 0 :ا اهرمهجبك ن اضبسن ةالمو شكو رو نأ إي انج رخل ف تاج تل ريس خلف درا: 0

 ديد دحا | اااهيت كبح فالي هبابلجن تضغنو يوكل هنا غدت نان قل اك سلخ

 2-1 امال اطمواهناو اوُضاقمانشر اهنمةدافم الار اهنرمن فطازغ الاكل ضان ناهي هجن هبالش

 0 ا ب لة مرونف 'ونقيلعجَءْلْوَم هدادشالتل خول اواهيفعسطنمل او اسير و صم

 0 ل اكفلغامانل م مساج فانه اال الذ انا كول ارونل اوم

 كي يعج - | . | فكماانانتت سامان لئلا انل الضاد ؤنال كل لنلاو ضيافة هش
 0 52 ١ تتجاهل ودنا اًرجانس ودا اههضئي طز ةنل داش ن م هبا ول كسور

 ل تي | | تةنلتل وينال انداطنب ل تؤتلاوومالاةاطيزنةنتكلتل 10
 0 ب نكن از ؤنئغان2َّ د 0 ا طافن يثحافاهّسساني امر اوم الا

 حر + امير | | تافاازيما ]كرب ان ةوخاراوهامهت طسونملاةينخاتاونه] لل ةلطب جزيل اد يعلو يبا ا وهران نورا
 20 1راؤن الل نزلا ورق ازيا: فيش !قضا نبل او | اسفل اكدتبس ام مرح

 | 0 دع ع اس ا ا



 | م لعامل ليلا جت 0-0

 نكي نيوعوسرل لكيت لعن اج كلذ وح اعاونكت م شضنر ب تفصو انو وؤفصف فصرت غلي نلز حظغا ]جا

 تل نا ساذلاكفتعزعتح أك تاذل فانز داغال ندي ةوعوج لا ابل اسل اه ضفل دع مز م جن رضنح
 اتح لسلام يام قل لف كمل وبال ني الان اختك يبل ايل اذه انت نان اننيك
 | ةنمضاوءالمتن نازخ باي وشل هيلع تش جل لعل اهل انؤغي ازد يهسنع نم ربعي انو عنان ولان قباميتلا

 ْ كبح د عالا] ينوه ءانشبالا 5و ال6 لب ويد جري ف وب ضكر عصا انةط ع يدجا

 هنن: رج اكل تن كت سؤياطصت ادن وني هادم اب نسل اذ انتا لتيطنل زعم كمين زبد انزغ نزح ا
 ' لين عت علم كل مط ان اكالار نقب تضولا ان هدد قح

 ٍ طا دا لع نسوان طاع هسه لن لل ال اننا عى نعرانس

 | هيتس ع اكديتيل اولاد هش نفهم او هداتخنألا
 | تلععتر اذوب ل لج زجل اج زدصق ]وة نعل دس ةتال ل زيم عداد سي :

 ظ نقل يؤ الط زعلش اد اناا مزعو دز زي نضاننالاادفب اكن دل اي اة
 | تكمن تا ةهفت هو عنع< يكفي لوز : اخر تط ئ]ك: ىوتسال ان نيت لَ

 اهات دبر نينا 1 ومس اذن ذل 11ه ال اطت طلو غزة اهنع الئ لئسل اناا
 بع 000 : طخ [سجتت فئونس كؤّرنم به د

 هفيالانخاوأ اهو توا نأل لمتنا اكلي كني اماؤعح الرمضو عيت ف ابائهم ان لكم انكبال عينج طل
 0 ااا 0 اآءايلونتمريوكل ايش ]كل دبس ئيونتاوتعلا

 لاول الق سكب وتل لل اصئاو رنيم بشل انتم اذ انا ضيا اهي كلين اما هَجامهلال جرم اهسرومحلا
 ار نيرا علا ا ذافاوملالج سن نت دح ففانيثاكى ذل

 اميطمانض شل اتل ف ىئذطغإا ةداغبل اهيل لو أو ماسالا تح اطيزضع نجاذل سن اف نرلطنعلا تناوءاوس خخ لع ١

 تيفي هدنة ايكو اكتم اعمءايلزالاتءابننالاكنييطل نالذخا اماوميض ىوتسد

 :نجل اجل لل اننتنل متنا ايزل لإ !اونس إذ انما اود متوتومن كوافن جن لاهم ا ف

 دي . درع ب 1 هيض نذداطنللا نهب انيطلواتملا ل مالنل اراماغلا ا
 3 انا وبلا اجل ا ونعلل ار ف نو دكرنض ئفيو عت فافعل وضمن انا عننال اهدنا بعز ان ع بجب هلع ؤ

 ديف يلع عضو اوس لح وقنا عواد اعملي فنى توت ش اعز ناعخ اياد َنَتاكت هقيسون ا

 ترم د هات الادني خ ا رطن دل للناتو

 لا 1 1
 8 ةناع نوه علا هنو ِإعمَدقلخةحان ثودنإ احنا اناشستلاة لمح ز عوز هن بع عش رع قيلا

 اظنميل قرار تعز بكا انضا اكسترا هنانضاغ ماظل يان انخ كل منن اماذطس ولع

 5 د نا نواهوب تن اهبنش الا اهو ريؤزلاتةدؤصلا انا فهن اا ب اجود مر تفادي

 5 لنزار |صاخ تاني بجاد تس ايزل اذ ةلوشل اظنه شى ل.ل دن ليي نمل طواخجئش مرؤوتصل ناك
 ا ايناح امتوتعلا العشا اًمالط ضان اختل يؤلم روسي لج يزع د ؤص ثيل ناضج ل الانفاضلا

 قاف حرا الص ادب ايل ئلئس تياذذاآذارنؤ نعت ة لبا لزج جان تيعب اع ذشلا ا 7 حورل لف مالك

 يل 0 5 1 قل يع 7 اذان



2 

 2 تنال 1! نتكىتربر نيف ضو كلنا افزع 2 لمص جدل انتل اهتيجزع تال حا نعزع ةدعأ
 [فنرلا#:انضا انغام هلل رن اج انداكانالهيل اهلا يح ااا كاز يلون ثرد سان انه "اي

 ب ذل رجب دعو وش نولعتل نكت اناؤش بلل يل لولسر) عتبي تؤيبل لنيل ل اذ !كماطنالامانسأ ظ
 كدئاطل ف مجش ناخدش طلر اتي له طن لوا سا غل اهتمام مل تاالامل اهل انهزم نموجل شافك نارختل ا

 اهي هنن م عطب حر "رار ضو اوقْنَطَم م ايزل ا دال وز لوس موندو ىو لا جور ا لافي ىداشل امل ابمأ ادد

 زلت توالي ناري ن3 ]لات ل و كا
 طالما كلا كراع ز كج عزي هين س نعن اهنا, لعزيز نعنع | ل ضانإل لنج
 يااهل ا مناخ اناا ا ب م7
 ملعدماطب حل الطاعن ناخذ يافا زأي كنون ىتلاش رت كلب عاملا هنعمل

 ”اذليندذ لف فم ال انك ل اابعل اكهن لاس فا عتل ان اخوي وشو نبضك رخل تثْنَأ
 ضو ونرطْسب اوني صوامع اجاوب ازجا اشيش! ج هلا ا

 لكك نيه لطلاب نئطن كالا قت خيتملا رخل: تعفو لماع ا |
 اون عطنزل ]عقر عسلا اك تان اكيلاسم اين ان امنا ينل ا د ضن رج جي[ ئه دب تول ها رغم
 ع انش لفانمل اهات الملل امنت لكم اهنش 0
 ندر وه خرريالادب ان الا تان وهف هند ا جوتي عسر هنمتطلاو أليشاءاانقت تدلوسترل اعطت نمل "|

 ووكر عاطل للا الاتات لبنا نيام اوينسلجَو
 ا < ِءرئَئاضات شاعت نشيد 0 00 هش الاّ
 ةانئشت ايهرغر تاز نيبال قا نعل تماطل ايْجاضْجسْرَع عرسال مال دز عن انس نبع

 ذةكال |[ اما انجن عم داب غطعاجخل مؤ لو لاعبوا هل ندعم قهر الا ١
 لاه: [نقلازءةفينش جوا ةيثدل مذ اش عج الاول لزرطلا هن اكساس انْ ءحوزمل نجما ةراشا
 النمر جاوا .ونرنل اكل تفا موضوع ]طل للا #متلا انت نئنلآ ع فاشل از لوو خد اجر قرنا حشلا

 تار وج ذِمِإَعَو هه. انام ايناداطاب احبس ادد عام المل اراض لآ م بضوح يلع زى حؤدننالا

 ب! مانا ةنضن] زار مدع نال مدد يبا جفا نزف [م هيدا عاب مشل ل ل كن ادم[ شل نم
 كوله عار اكان اوىق ان انكى لق هو تن ةاكلا لافي اخت لل ليال وهل ضعلاهطتل نين ىداننعالا
 اناهكيوشلاإعن ْةطع نيف لاله ان يتيح, هنالك يتودججل ء دانس فاين مشن اخس ندا نالهق لنيَخ |

 عي يتخلل زوو ينس نمي ع نم ليقع زعيم هند امتع أ
 ادعس 5 وان اَمْرَسح نا ءاخمم لنا ةقادبعوبا نلانحابَص ابَص

 انصذاوأمت راؤول ديد اياب لدن قف ذل اخ ة فولوا ابدا جلع طوسنفملا كيوتل أ
 هيض :امل ضلت ا: يداه ات عوراثل ا تعبادر اهتشالا ا

 ديلا لاجشال اثنا لن ئؤدانرعد وتل جنح ءااؤ تاو جاتا لادتعاخ راسل حو أ| يب
 « ضيا زم هنن ماس: زلت تاكل لاا هنا ذضن واه ذي نحو هن اكد دور لف لث بسك لت انوكزكاتماف اد |

 وليل ان نيش ف ذطتيأو موك جت ف لطفا 1 انهن لاول اكدنطابلا
 م الل 0 ا

 0 ةترش !ءاةململا اجلا 0
 0 ر اتا عن دل ان اا داء كف اهيلعل دنع ن يجز عدت نان ]ناس نخر دان

1/0 
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 ا
 ا لمعل) زخات واط ئاكارذ ادرعيخنو الكتب اهلا الا مرمل ةجل عش 0 0 ا

 ترف اب نك ل 10

 انضر 0 5
 نال كم كا] يحال ذ نبيل كل ذكاهنانم كنف ماع الالات اعدل م ايعجر بالم تفن عت مهل خس ثنا

 دلل وتلا برم انواهذ لقاعد زجر الاب ىيذد اين زفاف عل ناط لنعل امن ككل فران انف انه كش اخ
 قانتلا انكم كلازكو نش شواذ فيري اقف ابي نوم لكما اناا هلداعاطأ
 نان اذاذاجل هيضابتتاد اهلج اوهَيرنضلا كسارات ا الَص تاعون كال ةزكاشي اماِمْش اكل مايه ثبتضنلا

 فاز اص توكل مر وكمل اند ممتد ابا اميلي لعن ل خوخ بضع تضل اهراذانال نامه ربت قل اي انالؤه

 ةاغلالد اكاذا زج اهل العاج سس القل اخبار اريكاوأ لول افلم نعيش لملا طن يوان لتس ؤو اذل اكو متل رو رشا رع

 لماما لالخ نالت با خضع تت ا[ ايش! اننا زاهي نيكل ليما اطلس
 افلح اص دعولقلا را ا ا ا اسما

 : بضخ انف لذة نمد ةهابو هه تاك اه دع تناهصاغملا لادم :نماع اجلال |ةفالاول اال زم ننعير د اياك دي زجر

 000 ا ل لا

 م

 11 م ابل ف اهات هلاك اد دجحبب ةدؤجؤلئاغَص اص انوهفب نبيا. 1

 ا ملكوت دنا انج 00 ا 0

 دب 000- كالاتى اان اب : م

 ناو وم تشل يااا
 ١ طل صارت 000 حامعتنال اشف اكس ف ذفل الشم اري لنوكك 1

 0 | نرد س اك نائل اننافاج ايها رسل داش ادعم قلو مل الأ لما اهس سؤ غتا لسلام

 0 غو اذجوخل كس ننيغنتس لكتب لوهاثن انضر دنع تكل اهدنيعس دوس هناجر طرا

 | ع اخ نيجي نير يسع ان ,لم نتاع ؟ ,رازعنف هما اذ 2غ ضاخيؤشم لزيورغت طا جغمش نال قوما

 ْ كوع < شا يدمر سماع ا و نمل اننييار اغنام اه نعل اه

 ْ هلق كلود رقت انش الخ نضج وس كسك عربون لعزغ عدن هرج قرع عز نرتب

 ظ كمفغ نان 41 خازن نال يهل اكو المصب ن اكان كلنا تمول لم لا

 كعرش تكول ورش ارا ى مق ايبعان لوفي عما نعمل عا كس ما يا . حاصل لعد دفع

 الم "فعن وزيق ان ة نيش اني ةةخاشكت اقل ناننزاءانهنع جيفونيز 2 للان هن ماع

 تالاف فع ال دف طنا ثمنا هيت الو نحو يحل اطر وم شي الوتد حج دم نجعل اننغ نا

 ا حر ل 3 ول در

 نشاطا اسلاو مت ازعنائز نع | نع مدان سو +5 عرعر سد عقر ارموأ لن نعش د مح كيج زم
 لمحل سعي 0 محار اطعم تلج وخ اب طع لاعتقال ان روماظي ماهسنا اون وك 0 ْ

 لا ل خضوم غل نم الت الاد داون اوال اذن لوتس ظءاْني ةئعَد دل ظاتمل

 ايتتع تنل نماؤئلطان ناكل فوت ةلطان مرت” 8 امي اكول ومال جهت او اكنكلد



 ا .!لز: ابل بس اندلامالاسإ وشنان ا ناعما
 ا نيسان ةمؤلل انا ةتادض جالب اطر شابنع هيج نعد تم 5 يح لوب واوح لكم فلا 3

 عا 200 0 سا لنائب زحاسانا
 2 0 1 انهاظا فدل بج حالك ل اش شنت كسل تس ناش اضن[ ظالنزم ابنا نكن انى

 هزاانو اند عطنا كعلم اطمن اذني عش ئكلَم ف عيت افنل اهيانل انه ل شع تاذزنخ ةاغمم ْف 0 ظ

 :ابهوم ل ل اغيطل هوما تاغ اطاهناناف نذاهما'نونفلاهبج نوكلإ بع نؤدل اهنا ماطلع
 اينو نض تفالكد دل جا لو هضم توا لرنبل ك1 ةانتوةوطئلارسوعل بالة ماج ذل المعتل(

 اشالادخدذن نطل الوطن ماول هضم ستااةوه ا نسخ ال قة اناتالنشل اواكلريل ىلا ١

 ! ناب اهننوم ل انااا اكاهيوهل اذماهذ | نا هه شن دابا نهتش تالت اياةلخر عاهل
 كرا لان يا م اناا هنمه الاخ اهننس دكا ال لاعب

 يال اهنملاح ا اب هلال منش هن قيل كيب دامت لكل ل قيل نيا ل[ اناومتلاذ نال جلا
 ضال خوبسل مال, ىلخان تتش ان اكت نك اش ال ل اءانن لن اكَومعْض هذ سالت ان زامل دن ينال 40د

 000 اان اياها ااه جس فل الكب واخ ان عن مال نر ايش ئه زك صن
 الكوانم ضعت امنت الك ايطار نط خالدة اطلس ديت دشسل اهنوكبإ اهننوككد شب ملكك اهنوكي ناس
 | ذيج زءالو< باني العشب اقلَع ةدؤبال 23 اتضت وخان ابع تن كيوتو م وبااَح ْكارباكمك بز سالو راكم نن

 ينافي جدل اينرلع كل خت دهن دهشالوواغانر اساشد ابلغ يكمل اللعان ئل خي قلخا لعلك واخاف

 الدّييلاب تقدير جو و ءانةلا كلف سلطنة لعيول ب مشن رخو جولان تؤ نقل ونار هر عو
 3 ايدل الود تض ولا ام رسل اوستلا رواج نعل خيرت اتا نسال نق رست شن قري طن و ء آن الاذ ا اْزع

 3 الَرا ايل ازال ل زر لال ثراؤل اخجالا نب لاهتسل نع اطاز حاول ّساككمذ 5ك موق
 0 ديلا المةطخم اال الف تف كغ لل نب دن الم تب الجدل ارؤالفذ وشديد ؤمتلا
 ا "1ك نولا طن نويت غئاذغت هى هنعا ايزيزعزمو

 هنايضوجت فلا ننس عا لاجل د م ار موج ع :جاو لزيهمتم
 ل مودا عاب الويل وش ناكامؤاخيو مالو دوج لعاند هنا خاو اهيل اذن ذل اذ |'ءققمو زوجا
 او نمنوكت ايناخل فن اكَتاورف الذ ونا و ط انزع اخو كو اذنه نتج الم ل

 1 أ عودا, اون دَعِبْرا داي شالو لخركل كجبرضف اهلا عزت ]ف0 لل عر و كنس نو ايي امتع ئيثز.ال (كلنراطيولخملا

 كقّضر اهقزنل ابا يل يزن لل اهيل اول لت اضننت نو دزته لكما خرا تفص نان ةردقوطد اد نير ىا

 رحيل ادأ ع طنن ناش ل هو اتصل طيات ءاخن زيفص او غضون طش مخ نافل لامن ل انه ]نم) يملا
 20 0 ال 0 د فعول واو حسم

 ع ب ليجد ليال الوش اوشا اغا اال اتي اان نفيا وز لاو يع
 0 7 . 7 0 | هتلطلاة غن نا فزنا رست داتا اح اال

 يات ولج 2 27 | . | ىراجقزيقاتلااهنالاومجلضوعل فضواقتدت:تياذل ئطنل عارطنل ل صوع اهي نعلل اهصلل رقه فغينح
 از لالحا ماري دنسفلم زيا ة تع سيسالتل اذ كت كتنانفا -ناغا اهل رزذالل اال نام |

 أاسلا | نوط نمي ابرار تع ننال يئن خول ليا ذ يؤكل دن دن ]حلالو كي لاذ طءاخارنجإل انت شعت
 27 و زي رو اراهتهيضمنك اهملج إن يشن ن لل: همم دا اوه وهرط هنع ىال طل خذ عال لح ناكل وفحممْيان

 ا 2 نستلم نيازي لعتلا هنن لقيا اين قوم كاهن غطشساكاب !اسوضت نت[يهنعان
 ان دعو انصار نخر دو

 5 58 يد

 ا اسأل نكات نيد لكرنانمؤن

 ا : ٍْ هتتلناللاةرمم تمنع َءتْضضاعناْْمَد
 ََن : ا 2 : 9

 ور سمر 0 رسب علا ار ناسا ظ
0-00 1 



 0 ا ا 00 ل

1 - 0 .00 8 1 0 7 3 

 م 1 رك [ : 0 7 7 4
3 0 

0 7 

0 0 8 4 

 1 : 4 ل

 اريد تفك 1 ل 0 0 18 0

 طاش زال يجؤغ ا افكا ضاوي الولدان 0 0 7 2

 ا 0 0
 0 ل
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 لاول وا : د ارحل انزلت شفاك ا .انواتا
 الاهتَقه نجلا اومن نأ نول ل وذلال طنا ضب زم اصب ن دعاهطكء اب الن ال اف تلون انين ل اش

 ةفوتمل ايجازركان نالميهتش كر نوشلا عجن د ان( :ناخئيتن مال لوب عمله ل الشم الح !بالارت ديال )يس انك ظ

 اننى نازمنلوقَءااح ئثن لون ىختذ اع يابس واول ال ادوكي ن نتولكال اولونس !ماغلاخ * نأحأ

 | د هناك لالالالا هن شواز زع نينا اس حو نئنالال اخاوأ ل 35 ّ

 تنل اديؤشل نعل اهل ذل اهم لل هيانال دع واخ بلخير اكد وئل هند اًنبغ جه تاكد از: ىفنأ 49 م ا

 للا اص توركل انماط فضي دحالكل ب معا اي نتسوككان مرن دابا لل ربك
 دن انقءمدهاوفءاونانلالاةلوطل  زمتهل تاهل نول اهذكسجل بونت ئنهتمزيحدنعشملالواثا وفق ناو 0 يا

 ظل ننكال شاف قل اتق ا قابلا شن نعم تان ا هيفْجطَجَنم بؤولشلا| وي“ :/ امش ا

 0 ا ل مل ا لا 5 رم : ع 1
 ٍِ ا

 : .| | 00 رار ظ
 ا 5 يلإ)

 : 1 لا 1 1
 1 ا انش لتتبع ا ل . 1 0 : لأ

 3 "دو اللواط ةلانالكل را 3 عنوة طنك تشو اس ئانبزجت كتم ادند | لن ا 9 ْ

 الونغصزدكن عوفصاول غب ذأإ 0 0 78 7

 قبل كلا وز فيصل | ءانممتهزا ان بل نب انبي نيكل قلن دثو د ند تيار نهر خلوي 1 1 ا

 هذ عرسم از ر اغلا زتتج نر انفال كامل اكل اتش لكي نازل انا ل ل انشا 7 ا 7 نال ا |

 ادا اننوثهد ان خول اذكت ناي قنم ف قيرطل يس! دقغل "نب ايزيارتز فن ل عاتي ىولع نسا ا 0 ٍ "ذل : 0 م ْ

 هتان نانا منمقا تلال نلت ارو دما اطل بم انا ل ةيسخما 0 وا | 2 ١

 0 هما انازاو واخ اخ لعمال لإ نان يتجؤل اهات لزم قول طخ ل ايي مول ان /

 انانية طاوس طاح الز غانضبالاوهتخ تان اول اذن ناءاطذ المو كد نإوسا وياي ىذا

 دا انيالن تككليكدطج قف كور يان وهف ثان قر قو روت فلع اننوتعاذلا ثني

 لل لف تفل ايخ انوي اجمد افنتباك انزل رست اووي ل ني ونيال وزو ؤنيكلاعطقنومذل
 طولا نها نملادابي لو هت تالنت لامي زر ليج لان انما

 هعاع عنو اذينل انكقادتعد وعر هئادبع عير اكتيشتبف اك لا كرشل اانكقرتدجلا
 0 ب يبيح



 2 لد ل اض كنج الهر تن ويلان إل اط باطل اءانش للا 1 ميل اًنالو جدعون برر يل مايد اوك بم

 5 ©. | .[فطالاب فضول ذاطل اضل ت2 للعود ل هنا كفيك سؤ يما ايلا طن ماض بس انتنكان تنسخ
 ب افمنوعلا * 1 ا ١م غول ولعل لمع 4 1 م يك 1 1

 < يراسل هحج | ..(ةككس دلما ئغل اللول بانل ننمئنالال جيل كلاب تسول ليك يك خم ايمن مرا ل ايم
 .ةالئانع بدلات |.( ليون: يلا زاب وم اظافنزي طاهر جب اهمغاهلكء اتش ال افرتي غال ادا طميالاطعال! اع دشبرل ل افي

 9350 ل... | ه0 ضووعاوتتمرل طال ءخكتدنباططجذر قيال ان يزاظ باعني ئدلالهتشاب
 ع 5 د :ةوكتافدال تبسم ذتل خالو انتل عةخنالعت ختاما هالك: نادي و عال ذاذإب ويجي ابالي مس

 اه كس أ فليم اشغال اطول وخلا انوه ونه دراما ان عمال شمت اذا نبالاوءدؤحو تملا

 00 اح ظ عر جمل زل ارسم اللب إربيل اويلكتل ايون اةانل نيالا ازرع آنا ششد انا و" تضل

| 

 ةفودا لا
 2 ١

 5 ْ : 2 اهتم طوق تال كاهن: لعاهنبل انبات يل عاهبترفتل اذ اه اين فتم نتي يضم اهنايد اش نع
 م جيسي < | ..اكفطائيبقدتشتدانناةثراشش ةلط اداذلاهئاذلا مايل انت دوش ثنيلااذط عل عومتمافا اهي 0 | ..ولطالا اماغتو نال املاثئبساا بناقل وطب تالت يرش نعاه نسج هنزل تول جه م. |.” متو عاطذزلاززالااطيزب ةمانخشإلةءل)الع ل خارش لج نيب قضت 351: قكقنحد
 ل دان دنا ذم تنإ ]طب 1 نلع تيان دان اناس ريفا سيعطي تاتا ايا ابا طنب

 هي يجب في ع هر وكلا مالل اف دما امل ن اكشن ا. زيه كت طز دادس ىضب اسوء نبال ور مك فدان« رئرشل

 ا يب | طالبت دن لومغلاةديكل نابي ل ان تسنيم ذا رجلان كباةطبالاملا نهاد شل زيان ووو

 ْ |". اهمضماوغر حلهصلاوت ادب املا اضل ادام مالك اراك نين لميس ا فما ضيا

 تير | . اهو ئل انطق للفطللإ فضوامطلآ فن ايمدفاطلل كاف ضارف نمل لولد يقتل ليس ين كلا املاطبان

 معينات اسال شم اظنةقبمل اطال نك ءاط صوم اؤفل اطر وز خالو الذل اءطادل اورغتل اونه دم انجالأ

 1 ع ل ” املا ةدااللل انانمخان حان 'هييمالعائتن محلا رضضبؤ غ1 ايضءاع سات ض سمار الا

 ١ .. < | كو ولاز!نلسويذاجتزكيقيض ماكل اهراعتل فا ماغسا ختي دان اذ اكةيين رجالا اذكثاثل كلغ

 2 كي | | انخشبااوانلططز ضعي اذ لهنا لها انتل هانا لع زلال تابالوداذل نضر لشن نئاكدلذ

 : | اريج اورد تانغ اعل شن كت اناا تمن تاتا: ماطر نبى ريتال

 يل الاخ انجعاطلاناهزعاط اياد حومهشن مالك انطضتشل | اهل عال اومّشعي نئءاننإ ل غش الم اهزؤيعاشل|

 < نهياص ..| هل تنانوم تيزي دشلاتن:ل نين انااا ني نال مان ناكك مشل يزعل تاكو يزهو شم

 يل | تامل ةيتوللعابي نس مر يوزع كل ل« داب عنا لا اهئ شان نان تيل كنا اذع نكي

 كج د | | ظااطاهتنالداشاكل الدلة اذ ناوسم نوكيتادجيالل اخقيرضل كال هبانت لا هنلاطد ان انانشنتلا
 أ ب

 | يي 260ج 301 0 اختو اوحو خوبصا آنهل وزيوت صولالل غانم ار انئمال ]يلد اكلي ] الغ ندع ارت

/ 

 6 اك 0 هور : 0( ع 3

 حج مر | [لهفطاتلب لدن اانا ءالنكتاهب تمض اك باي دل اف دالاو ننال ل ان اش ش امانا لدنتن

 تير ضخ 2| ..| فتح ةلخعش كالت غال اهل نفقا راشلاةناننسإل يوتا اكان ازيا د جت نشل اه ضانبااثكاد
 < ير كح. ||. تئامصلاايضوتح نال امن ثلثا لق ل اع قيء اشماةباننكمور لنا نع كن داون
 جه << | | ةلكوازعنفا كيل كا اًضباو هز ةالوتنلا نه ءاهب ف ضن نايس هه ان اوولؤر زل نه ماما اهباش شت لل اغلا
 0 كابي اهيياسال انوه ىاذل ا بح وتر انجل قل اواهدِخَوةكداذملات دال اويل سرب طن ى لعن
 20ج ينكح | | لونا الكول هيف قنا فيفشن فين ةقمملو فقع ما غتلاب ابشن له نعت
 لكيم اد كس إما لنوع ماوثال اعل انناناننب هتك الع

 و هي 0 اينما لالخ طع

 اف لادم اخ ثو دو مل ءذؤج نإ تل ذل !هينيونوزورعم لع مي طاغو اهنج داب وسهيل اه دع ل اظإ

 مول ريالا ن7 مز7 | رمل , نوب 2 اال زال ترك للا
 رو ا ندع ) أرب 0 لى

 > و 0 ا 0 27

 نإ ًّ 6 ر 7 9 و :
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 انزال ةطاغال ماعلا: راب الا عورتا هذا صل: هوم دلال تب ا ناذع

 نيج ا من اخمدو م اذذفزكمي اه سان نالها! نلخرفلخنتورتزم باجل ثان العال !اتقالئءامتل اضالو
 عين :اناكصبل اهزكرشمالؤل الاد رق عانوانالب حاول يور لاش طفلا يتضا راح روك
 ” عيدك /لباو سيشر ءاصعط انام اًظلاءن انخاب وطال اهم امك كه ان ضش

 كيا مرت 0

 ينال ان ىباشل ليصل عوض ينل :اِلجْنلَح دو ضف صا تلاسدالا د اك]ط قرب لكس لا ةروصنم ١

 0 انالاك لولاك ماوعالا عزو ئيشلا ومايا حل ان ل عيتجخ فرص د جون: :ونالز.وكلكما الدب الو لامست ١
 ةنطخ ةعلانةفاقل وكلا وان نمالاراهسال ست نن عيفحو اها رال ايل مناهل تاغاخلاع ْ

 اوتنلان كمال مل لفي انإَض درج نادي اظل! المن الِج نانو تانك نا! كالي 8

 نانكم فاضل لجون قف مما فذ ن اكمال ا ا يا ا

 التل لان ة ,ننطنلل ن ك2 ماوصل اوُهكَنأ نتن الذ ناصالو انك ىلا ديخو فاق اذ

 دالعإدءا اهبفدن1 نال انينا اهبجرتسيو ذي علا ةزكلا امرك وطن ومان |نمان تحل 0

 انجاب عض: «هعل زكا ةجدتل اظن لاك وكب ارا انج جتاظزجوأ اذ ادحاواوخُجلا ١
 ايناس اهل لانس اتاتلا ها دلو طمتح عجول :اغرت هلل: لان شمل اة لحم عتصم |
 واضرب انما الل كمان نك فا اننالشم نك ظ
 كمْ تاباال انه نراك قعر طش اقتناع ل انج زب نوجا ند اجل نمر للضخ 1

 الكيااننل ارتست كف اخند جت سجد نود نسم اناوعنص ع لطخاو ع لج لونهم يدشن: 5-5 ريع ]

 9 اراننساب نان ابذل 'ذلالنوكه ناو نيوهو نانا يام قمالع ذل انجالي تتصنع تصالو قاضي زل يلغشب |
 درْمن ادحن طف ذلي اا اه ا ماضوال لياؤحج نالوا عوُم لوَع جلا هفاو خاض ءاذهن» ءاؤنن عنخ |

 ةانوجأ رهكوزيدتلا ةزكلافرلذ اذ يت نما كر جيم ا ةفئاكت نمو انللذ ثيحنرم اتم انحمل ١
 0اس ا نول ل وجفلناةروقع يلعن للاعلان ثءان لغات نشل جالا ابوح افاذلا ْ

 ِ دج مج 2 زعلت ةمناو ىلاننتكل مئات هش ادنعب خخ .رعع حن لانه عن شل إو اعءازددا

 3 وياي يا نق هالي زن حلال مظلة .دابمالاط تماعنا لن 1

 فس كالت ثم اطضوا اناهم تودوإ اع اهي ان جك داهتإ :ةنافضل ناد ح لل اوه نورتو 5
 | يخت ليكن نة رلزال طنا قناع :رر اعلن هجرت حن هل عض د لوكا 00

 ١ ا اوه كمنعت دنمضوها ل عمة العطف نال زم جزنم ا لكل از وغلا امج انصح ا

 تتازإ هر هت ماولاط هب ان ئوفد |: كقضو كانك وز مالد ابرد نول خالد قل اخي مولخ القا ملاغ
 ان ينل احس ف : تييوخ لاني نششلل اذ 20530 كنت ]شا ضغب نوفا 6 ١

 برع فر رعةدملا (ه كود ةملال اقوم ارعَباط قود قدس هاه سوانا ةناخلا

 ْ ل 50 ملح «لمطخل انوع الاثر اخبار ونيتل وف ايا رهخلا و منتو تحس
 ِ :اهتطمح اعفادر اهلل كلذ وح د ورمل نكد ا اننا د3 نب :طخامس

 5 م ثالعن ناد 1 لكنا ا جوملا يل طعم لذ

 2 ابا ك2 والا "ناقته تشنفامداول قد: ءاكل اه ابؤؤوم توكمنل همواكاتن دعا او نوكمض نيل

 لنا لب للك دع تزال باهت ني اسيل ىب ل الن احانم انننادعب



 دلع كراج البتلا زلط والاد :ايتمخر «نطيونأ ان اكمال مال نبض صوت مون اص الو ةدايذ
 ند كمن لمع عنا نال اياب: لع قلو همر متفص هب ضعي الو تجب نصت لذ تع ءان ب الاشلشس حن اوينالا

 يذاع ئانئزل اهنتنلعخ نمالن من انهلاوس و ننس اناره هامورتطجضز الا ثناوم : لياكشن :

 نيل 0 قاما شيد تلَم نتالي زوما مداد عظمي هلمج امم: تعامطيطع هدف اور هايم ساني ؤلغئزلا

 اح ع .| | نا ميكي وففكلاط تنل نهلا ءط الزعم انتم ءؤمتضنا ل ميسي لا
 0-١ باز دار علال غول اليت لال (ىتيل او ديس الب ريكربالل اس لحي نزيملاغل مَن ردد

 6 تعم لذ 11 1و الو هجتإ اىهش دحر منهل نم نال الو مانع عاش 0 ا

 ا كفو وتبع اهو ط كاز ذ لزعن لكزز عض اظل ثذا ظنا ترن خل: تان وت وز بكن نغصو أ
 >0 ى : لدهن اقثلكلتم اعلالَدَعَب بالكس ا اما ؤ فص غولن ل نؤد

 مسه ٍْ مكيفه اضافت هال لق ىتنل ومرتاح تخ الك ثتمالم لن الاهيإ ةلإ اننا البنت[ .الرعيكدم اشملا

 + فيش هيرب ]| ااهثنبا<يبلولخان واخ اجل كترؤنل الويل قست 00
 ايي كيب شامل غهف نكت ذب وب كل اوفر عيان السا زل ا رلئتل ازد ارا ام لعد ء اشد اهنادازا اماثن اوم الشب

 ةراتتجسي خزان ان انا شجن ذؤس دش هيض هاك ان نجل الك

 ذل اهيلشب انته ناوزل ا اًضلْنكب تقبل اضم اياب رش الويبو اقع تاددساايارل |النا

 2 رس دمام ,ءدتبلع وع اجاوضعباناملآ بنجع ادام ال انخريخر دلو سر َوهضاع طن نم
 ير وورد اوب "د عند كنتي قحلاوطاعن مزه كلا ومال فة قسم ةقخشم ايت ا مو ابك فن | اوشبعاو اوةرزاولازسح

 تي ”اناءانتتم مل ا ىكاناكما انمَحمهلْس ل ضف اكل ايفو كت اون ات ليما

 كم انهنزافص قلبها تسب الىاءالورل اهب زون اذ اذوجئئنلا انرمالتا>أكح كك شيت ضنس اء فول الق
 در تي اهلو امين اوقيدلتم دال عام اذة زعم ةذاونتن زيكا ال ناك قيد قليلا اناك

 2 0 6 نام الواح 0

 4 الواب اوك انما ايها لكةزحال لو لُحَم ايلا 0 ءاضطل لزم غيل

 اون اي يوضلرجتل ا زدجاعإا خو طل اوغيمل ىذرطعل اقف موب ال كَ يحتضن مام ءاذضنتل لع

 وايلد ىو لرجل الم 1[ هن افرشي اك, ل !:كيلع يان ءاذ افاوغل انف ئازا ضم ننيعلا مهل الان نجولا

 ضخ تالا جت ال اه 7 20 أوزعأب احا ط

 نئتزينبارعاهن نجرب ع صارم لكي ى بج تعزم ف ئدظخوانلا هرزاول انس هوماغل لفرلثمو مترف

 عزت دياتك انا ا سرطاني ذم لعلم نيون ازعل خس اكل الانجليز نبق
 9ع يي ايوا يقر سا اة ازعل اططضوتنم

 خيل طن واع انطناظ اند هئلكو راد اف تزد فسر طياظ ذب الاكراق لو اطال فلين الع لومشلا
 لانكا لال ل جنب كندا وم تست ذو نوني نونا ديجي باغنب تح
 لس ام دز ليم اور اهم هند غر اودارخا تعانم م تشغل اخ مياس م نان لدا

 6 هاما للف تن[ ننتج اهصق م ا |

 0 1 اهني وتخلل اينطووب العدل ام نوع جب اعيز نالت

 اناا تشان ةرج ملت اتت يمهل زن اكسنم ناوهجيزبناونض زعل نطل ر
 ماق ا اتا الت الوزياد هذ ننلازتعتمال وطب فعل او ع وم مالو شاذ ع 7

 :5ل امها مل اذن ل ناكرتمخ كاز لة خلل افرغدطل اع روم ]ضل الكسلاَو عومي ناتلاو موا م طمس

 2 رتب مرتب إم 5-8 < , 0 :
 ب 8 5 , : و 5 '



ٍُ 0 0 

 تن ا
 مل

 ؟ملكشال ل جوزست ناكل ايم تل ثنع فص ةالكل لال افهذ اذ الكتف هش الز طفلان اعله اين دعم |
 | اغلق متن ضو قالطال ال ةتفن غل اكو زامل طخ وزغرل تبا ادي ايحتسمت كئاقنجت:» فاشل

 ائكاونغلاذانضال مهد ءانبلاؤضلاكر حا تل ]بالشر كد اجمل الغ الهمق نايتئلعوهو تالا
 ١ ١ هنو د ةلكاهن ايد ان الكل دانا اًمشالافاذ كبعض دا بعام انصبل او عمتلاد ادرلغل اكمتعيشاضا

 اتحاد ان اطر ضن )نائف ذايف ما تم) بذا تذاثدا] لوئخ عمل ازال اهم ةوه العد
 نيعيملباعشا# قلل تما خرم هنا ذب ملل صاخ ناش كتال اذه نازل لعنبإ؛ قد فش خضم الولع زو فش يتلا

 0 انفال ا لاوس مالوش نعت 3 ادمولغمالهرئاز اعل اكان: كاتنسال ارت لوقب ما «اريلطاشا اكماذ

 يشل انعلويل ااا عضتبالااهضيرءانقم انينغناغ اهئ داطخ اجر ايشالللا ابن الخ انبزخا“

 1 ازال رغئا وها يسن تاكل اج: ةامل ند مولضل اتاك
 رضوملب اعيش ول الج شا ةردن نبذل تباباّضيافطملا ]طوابق إةلازيال اهنءانب تالا ولخاهش تصب |

 11101119111177 رح اورد كمال راو هر لتلاوة انذاك

 "تنم ءاَضياومَ فلا دعتصيوتيدال اكتض نوي ن فريج نود خرمال اكن وكبادوهو لاقل تتجول
 هفذارل اريل اهل اكةيتشملا#دادالاع سطل اوب اللعين هاذ نس اهرتبان اختي زاد قع راهن ضعوطهزءاطا |

 ةاطم شاف اينتاندازالز شل اعل فانت اوذفاض ارانع كقنالماالازخانضال اكعد دما مقواموغيإكل اذ

 ونال ا'ضنصل حوال ن اكد لانا: نوقتفكمل لونين انيس لا اذاوما امنا ل دوب دام او تثملا انخفلغلالا

 8 اج ضابافلغاد ءا كن ايوكماما ا تف تلك ل لرو 0 لا

 3 0 الورشيل طمع الر لجعل اذا تك ليغ ىل ادم الد ثري جزل طر وول ن١ انلطم كين |

 انبماهل نااملان لزفّ ش م اهابا نابت عال اك !:ناحنل اذ د  ئاعصل لن م

 1 اهقززبب 2 ا اذن ؤكومو نتحمل اف ل اهؤهرن اجت اذ ف

 ا ا فلانا الا نط ان ان لزالاغ اهل دن ات لل تافدص نوه ازالاينءاشج اك اشي دن

 الين !اكلا امان فتن اهم كاف ان انل لي اهزخ يرش” اا تاقمالطنن ا: بتجي يل ضل اوك تإ

 هس لزالاف هن زم ىلاغنةلذرفوكوهو هازكذا لعيب ان جت لزاناف تباين اهلا كلاوذ دازالماز 7

 3 نيل اننا زلات نان نال طاف صئفم نال د اخ را نجح[: ماع لا
 كلانا اًيلرافانل الضاد لقال الجن تحتل لت لئامْصْحبام ننشر .اوخزتمشنل ناصر

 ن0 لخلل اهي نات اج انينحل لعلام :ةالل فخم اهرعا كنا ادهاغ تانرن بيو أ
 ةلامرغم ذّجعلاو ةدانالان الين انل ل ئافصْنعت تعزي ل بانني كتف اهنعاملاخاتنما لح شالت ملقاو ديلا |

 00 هام اماتنم مل الدخن الا نخنمايظا و لال مما وزءل لعل دا اهيل ثور نيئة ١

 "قردااذ الا كل الج او زعا نقر هظ مك لد امان اسد ف معقل ناو احلا عمعر اشلداطخ 4

 | مغ زغوان تاتش اذلانيياتل روكيش كو اذ اهل اورقعلوه خم . امر وصلا تحب دعما تانصاائءنم |

 روك ان اهل ل عمم ”روتزكل ن وكيف كت ىف فمع غض ]كَوْعْعَم نافاضاء هان ةلوحتا# لكن ال نم 0 ١

 تعاين تضخم اتيانبشس ةتانإ طع تناك ن ادورغل امكن انتل ةرعأت جو دوجؤتندتعتلات انوهعلا |

 ولف و إو مداح مث في ذراذ نانغمي زيت دل !ذ | هسا نيش وه اجمل اهت ذي ىح الا ن اذ ن وعم نل انواعان تادحولا

 آي

 نخل هد مك ريجم الأ انهلع بني يس عنتر خّتدافإ امدح« ا ديه مصير عّمسد : داذاو روح

 طل : الل انهل اتحول اذ انانلم انالل ل0 نوكيتتات كن مد اهزخا انس ىلاد يطا سا

 1 رخل امر هاقنشلا انجى اذكر لع مانا ملال هدول رو مدور !احبانتن ناد اسع ماْنص مافن مدنا

 د يحسب تيبس



 1و اناف بغت وك لس وش ناكءاؤضايبلال تبا ضيالاو ل علال تيا انلادد وحول ال ثان دوعولالب هرب ءل

 | تيتان وت الاوت انل كل الوقجذلذ تال انءئس نة لانك نب :ارثمال قمم اثلفل غش ااناضامب

 ىمئزل اهنفلطف اخو ول! جافا ءاكتتل اب لوما اهل تدل لكل ويم مل زم مون انلفزالل نعام حانوكي

 اتمناه .الكلاانكدان اثنا انلومجرعكب جم اذل لون رولا منبر وفل دف للان نم طاخ دغر ابل فاد

 لل انوجيخوجو نؤجؤلاطعشل اون را ثءاشتشا لون صال خالل اكد تنسوا الكف ةدانا نان اصلا '
 أن فاعمل ل اهيالواضر اهلا ذوكيى تل اوه نضل امتي عاواطم ان« ك ان افالون اذ اللوط انلاكرضتمإلا عر اياك

 دي أوت زالانعشل ان عوفنمل نابض ادب وشلل

 فاجغا ملاك ابنغااعوهن دال 257777 اه ريغ ]ملافاهفنتال الث جول اميانل لنذ اعط نشلاب

 000 تمااتزن الو ل ضل ة وجو ل يجوز خول دكت بج تال ئل طفل ائاذ انبطالا لضو تافملار اس ف

 ا كالا اورون وا ديرتي راع اضز ولالا استفاد ن اكاملاهيني تشم هنان ةركي شن ضو ولن الاتحم بزل

 ْ ؟ليان تسهل رجعت 5 لاووم نتج مْمَر مزاسكملا 2 اكمالانجئهودوحولا ثوحو يجدن

 امسكت ن1 له نكن ذا لزق زيئشاطع ست لوي نعمل انني عاهزملا راض روب
 |ةدجئواثداجوتا نايم انف ةلماك لال اهبمطاخ انكر نيش لاف ةن اضم اناعالذ نش اكلك

 | 801[ يان0 يلعن خمس ايرعالو قلل ماتم املفمنتب ن وكيف شالا ف
 دال وكرات م 1 حو كنب .ومْوَع ل الاف دؤحو عرش

 | ةعامنسداذبالاورئاهج عجن عطا اف عازب ذيب واد ن اك يوب زجو فرضت لكن اير اغومو نش

 00 نر طيب اندافاطتا فشل انمداجومد قش اذ الادجؤمرنا هلع ع الد[ فب اطللمجولا |

 تبوإلبل يي سو ع 1

 اياد اوناايلص# ل نونا: لوكا تاًاط نوكماضاز كين اا انكي يل امل ىبتي /.ازم
 ارتكاز ابك اخ ندع ة زعم نت نعت كل قتل نبض رالاذ اهلك ] كلاناومتل اذ ان ذلعت قف نايل !انيحلمب
 ْ ان: ااا زكت نلغمل انا هزختلاد داني ملاغتككايشالاؤلخن الباس إل جنا مدس كدلغج |
 اينويواتاندنباّيشال املك شاةاؤلخي تالقي تالا ان لانف هطلت ةءطنع تفنن وكان دس كوكان ةؤلخ |

 ًالافش از مضي اان قاوفاتخادابلا) نالت اعتلال بكل اة زجر تع خيم عز نينغد هزاع
 م 2 3 يا وي ول

 6 لوري نوما. لاخهالا ل جلب بككدذ وجال تلحنضلال كلة وهلمث ناكل اذغ هلا

 ايضيلعْشان و ا
 0 اه فعل يذل اعتب وظ 0 ل

 مه ار نان كلذ اؤويضسم انين انهو انلهوئغال نابل اطر ج11 شيث لنااول اذن مشا )هل ط ةسخالش|ل غب موسل اوف

 0 تأ دكا كنا دش ناين نال ويشد
 لال ع وبكاة جر تل نغم اك اء مما حأو هلاحاوز مهدت هك غل امرنا عج يار ةيجرعزنج ..اج عسسل عزم ١

 | ايش 0 ل ا ا كثلمُج تل

 [ًةلف لانك اعل اهواي اي تاروت دلل يفد ة/في وخص ةمتيتوسن اهلل ةرقط لاذ
 لاك انذرعا اهل اهتمي ينل انزل هسا اغضب نكن : تاز نزرتقرلا كان تاكا لهب
 تح ا[ ازا الكلب زؤ كرت 47 )وطلاق لاين وم ا نسا كدا اظل افداغاونلاطاه مآتنا |
 آسف امد فق سلا كرذاافدلإ ١ث جللفاض الان ودل ان اهركعا عا فناوواشيإعم مول اطف اهشساثلا
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 ايست للمبني كالا: ءلخخ اانا هذا ةفاغتلق دانس إما ملال را
 شيل "كل ثفوهض هب ناذ لال ال انْمَيضخفة دعب دداخم اج املج خد ]يع ليصير مسا لز لاعتل 0 اعيد

 الو كانسقرم ناذ كلل ارم ءانهل لع جخ إذا قكهداغو هَصَميَمدم اج خاذ شل ءاننش نابل اويدَع

 و ول الاجمل انهن اظل اكيصب اصب ايس اهدذ احا ا|مِلعإج عسل اعل اس ماما
 وكن اذ عال اًضهذ نقرب حاد نشب امس الط انا اَغاَكيلل تلف ل اه ف ع ننهي دان ايوا كاولَغ

 انيس لانلَجْيم ذات كا ل رس تال ظ
 لولو ةرَلْمَو اهلعر امم اب اهلج امض ذامان دما الاه تل اذ اول انو ام تاغ الزل زلااهالجت رع

 ا د وال ا اسوم. نويل لف رانا جا اك جاغالو مع ضدوه

 كَم ويؤل اهنفدرتشي ذََص نما وبح دبل ع ملاوهت انف تاهل انب دَتاده لن هال انه 0

 ديجوت/سانلإ اغا ناع تع نعنجخ فلضاب وع نول خال اني ف نؤمالفو حور :لظالء وشل انف تخت

 لكان وزيت خيرر لعق بنك متل فدع الاطر يور رو ومل انة قاضل زعم دانس ابو

 ١ جاما رطل انتل معاك مال ضن يرانا ونال قرر كلذ اذ كلل نك ثنيه النبل ازالد

 | قلل اهنا: كلكم ذهل مخ ناذسن اون ل صالاخاظال نمل انا لت انا ؤلَص تسع سازغ ماج قا
 ْ مله هل ٌءاجَرْسَ هايم هاند ْمَم هنمثرمد فذ ش فز اخ اقص وْفنفْضإ دام هوصْوسْأكمَد اهْشَد
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 ديا

 صل
 بكل انا هلا

 ايا ان
 اعد وحس
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 ا
 ا
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 ظ
 ا

 2 هدو نع 1 ا( ان قسما انضر ىاينن ل هركل ونم 1 ل م
 0 !معمد ظن وخيال يلانا) اذكرو اهنهف ل هننلعل 00 :زعمشتلا

 | ناكل أك هن لحل هناذ نجلا فلان ىف نلعتض اكتالخال انهم :ناذاث ادام كوم

 | 1 ورا : ذاع نمد هش ان 3 الزعوخل قاب آلت لعل اننا ومصرع

 | الع سنع تافَسلا# طر كفن. و ممالك توري ال دالك إ طالب اهحاد اذ اههشن لزم ان اكل عال انتل

 الق اخ لقط اكو طل اب نوكبشك لومي كا خفه طفل امى اغنت مداد نظاف دنع دتفئمن انما |

 | اهذاوم دكان حى اعالج تبيان اشم ارض و ْنملا أحر دل تيكر اكلت يوورشدوملا

 يدلي ئانيانإكتللذ لئضالطا إنا جابب تالا تكا,مش قوت كان ا مدل امري قل تمض عفنلا

 0 ا ا لا
 اخف انام عقل النعل ترى شفا اني اذ رنيخالملوق زيوس طغت فم اضط دام انا من وكيور وسل انغع
 ْ تى لل لفت طشونب نرد ءرخ 'ندنا : د !لهذلا يدعو خرضطكانعا : دان مئه  تحاتاد انازركن اع ١

 ابل العم يمال زان لل حاكسؤل اوج لان تي ماض كفانلل فكرك نالت عن ان تاز سدير انخالا] اذا

 افا نااار شبل تن ةتياسزإ لتشنازودل انف جشم :جشم وة دانا الوذني انينخ الل ماتم الاد ْ

 | نيتصيلع ا نطن ل نع ىلا تنك وت ون ل جن انه زعش ادع نزع ا
 اندجتلاوورتيإ املا ان 8 د افلث اههدذبتشم هما قناني وسحب اعل غل انني عنيك نعمنهتا

 ١ اي انماناناكي !ةلعيوما امن ءالوطن تاالعن نآس اس ل وطفل م هنت! الن ن'انك] نام نوسن كتان

 هعادرج اهنمزعنانايطخانا لناس ت ايس داهمت انلتغ 2 يسل اهباطلذم لةوداساكتم عقلا
 كيما تس لاذ نوتة ذيتكلا انو اورذلا زن اهو راهي ضلال انه ذل ايجاد ساتان إما

 ْكْهَد 2 يا اهالشبم هسا كف يتسم .نتئملعا كر لعاب است لواشل ا لع 0 ااا

 برست ا هبازاجل السل لعَسطَبص ف قِعَسنَد نقلنا



 نو عموم

 ||انخ لفل الا نع ]سطن امس نموه تاو خل اى: تفل ارز اخس اغصر نا ةخباش نر تفلم ية داملا ءدامز فمشبقمل

 0 وعم ع تا ماا اع

 كيل هال افااخو كام كا دي ع سل ميما

 ذل 2 ل الفد نعل جشم ثيل لحد هلا ل نتن عا نع ةطالذ ضن فال سمن لني لح زفؤلذق نبش نكاد

 86 3 ير 5

 0 هس 1 ا اغنلم اول اوم لنوهاكتلا ذل عضوا اطشيش انافن كك سؤ ماظملا :اتهتالذ ةدانؤشم

 06 ا! لاا صن افضيو لم ار اي تنحي ناهس ةءاذ نوكه رم اخينا جرت مرن تيل ادعس ضو ناقل اؤاغش ايدك

 0-0 32ج ناعيا ررطغص ثيل هر اخ اله! اناضبس د اطواوش ردن ن اواوليلا ةلظنال انوش اشكد ثدداغوهةوشملاب

 كما ١ انفلسا امي تال خوشح نؤيد اهني تستنملا اهنعزل نافولح ان ودب ثدع اهنق نسج جه ]عن اذولخ العد

 اواي يزعش ناك ااه جستن انهم ن ن اكل نال زعس |, ايعنسم انما ث نعل جنش جاوتنهانطه

 0 اًيشالانأم مم «الاد انامل اهنال انا شن لكلفن روكي ايس وح

 ْ يا يل و و عملا ارح انقر اروبا

 ظلال خل طنيطل راش! تننمل ::.لومت نود انهم لَو قيفة ومل نوثنول "اكن الرناخشيت لف !اهنلغَتاضاانلف

 تلا اك كاف منير ن2 ديل ارتيالاغ تفنوجول اردو امين املا ايش ايان كلذ
 اماكن انخالاذجشل اةهيدادا نير يارا دنبت جاع عزتي د اريازعر تجول ويس نعقرلا

 طع الجز ككل انا طص ضجر نر ل نيف خف دل نغمعز عن ع قبل نعقذلا كانغ دادي ثيصرااذ
 0 8 يس هس الوقع ادد لعجل ل اهلج رتل ذا

 ا شغف تغسل اكيدش ان فول غر تنصر غصو دق إل قش نمل ان نيش اناعن نم ةناوزعإب نسل اه

 21111111 اانكش هنن ناضل النحو ف ثيلحملا

 عشت! [عيواشل عنز لباوم عبي لو جومانعل اميهرب نائف هئاذإ ل ضءافلرشسملاو تريلا كل اوك نع
 ما ماب باور دام نهنشس ل ومن ون الو ونتج الى واد ائياور فد

 هلل اقالاخننن كتمت هنعابل ثيعنل فردين عنو زراعه زعوزع ان نعد لعلم أك نضنسا
 الواعي انام ارمرح ودا: ىلتلل ختي هزكلو آن اهنع ع اذ اع ططتو امهر ملغ

 اثهذزمملا تحط زن اكحا تخاف مكيف ايش ابركنملاشل انهلختمزناشتنلا ركعة ءنّوحا نول انالل اح
 ني ا ا انا الا طص نتعالذ تالي اهل الاخززلفيطيتعف لهاذجب ىف عزت اش لضت ربو
 و دوا :و> واح ان اكانم اكن واول از تيدحم اح اخانل !كحادل اخد أل ان اقودضل ! ادخؤوف

 طن ترش الطفل ناتي ف د لو ثا شالا ذبتنا :للمان نق ناي ضم اكول اودّوجول لزم
 2 1 - امال 2م انزل اجترنل ١ اكو كداب: وم يحال تل وة رش فاشل اداذووميغر نلجأ [لهتملاورل ن رجالا

 0 ا 1
 ثاناعلانياغ وم وز] اتلاف ا: كتل نا حرصت سالى رإ فو طي اينخ ال اءل انزع ناني ع اذ ضل ا طيز اينخالا

 ع ما لاخي اشوي اشذالا عفن: واذ ضالا لطم ع زذخالا مطمن ناذ اذ وزد المنا ضن ناس انما
 قجا لو يحن ارا سف لننص تش ]كو !) تفل انطق ثانل ات افص لول ازلج ران انزل تيرا يتلكلا

 وانضنتا »تت امك لد اء قءادضرب اتالم كد يرن اد دئحول انتشال :انامب انوش و اضضص كلف

 ا راك :لنل نافص عض انن ملة نمجا كانا ضان رساله ناك نذل اتلعل الث لل لما نص زم ةداداللخن 6

 لام نارا رمان اطنس تال لع تال نورا شبإلا اموت ف نيحأل انتل اغتسل كلل اضف |نرختتس
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 بتلبيأب نقيززالا اوال ةلفكلذانفخزفئشاثلاث اانسمزموةدحاظؤنس رعاه مدل اهلا

 00 م دع اعبي اطزعتز ع كا

 ع زلل اهنفوُصْؤش تعدل هش: يجز مشل [وؤطت مرج طنفلآ او توصتط ل عر ل ابامسلؤلخ ل اننمش ||

 اااف:ينبل اكمال الكل ةتورؤر نعش وتوت حيذعيرئجدة ضانعدتسر الفان يفش
 "ال انرتهن غون ]انما نايف نزول ادؤكلا مناك وهدا غنماكح تبحر هلال زفاذل نتمني نط نخاف
 اود ماض استلام نكرلككولخ اهل ثثاللذف نكران يالا تهين ]كلرن اضحى اذن ساد

 مقرب دعم ازا اللا مواظو سدت نحانالمئتينل اوفس لفرانإ اق ا

 كلان از تكلل بلل مرل عرب اونا انيرابل متم لزمؤنلا اللا انلاد دسم لل اعلا بكتلا ا اياب

 "فت اكدا نلف انساك ظل ججوفاهس ان نسق ان امن ساكنة اها: اهمال نيف كداول غال اني
 | دتطب آلم وعتل نارا زب وعد ااه و از ىل انئرل ف تلذذ شلت اشالا كيب ننزل ؤنكل حاز تالا
 فكل دوؤلا اضل تتح اظنل ناكءاوسذنيتن هضم سمولائاذل لفل دان منال ا 5

 | لعلنا غددالم لاك إن بدخول كل دم الا ونامياهعب قنوع سنا ث تل اب نوككك لكك الاب نو
 | فاننا انامل تتمايل تال يزن أ

 دش ةكلناْغَص اثر النار لعيب ونين اختم مهن امل اع ل يش كو تادؤجؤ اان لكلب نتضتيلالا |
 ان انااا نم غران الزم م وقل اول ؛قرضففللا
 000 اهقاواَخ ال والا هتان اندر لنا تل اب زوص همم ا يلج اح ارا كيالاتسإطصنلا|

 اهل كرست وطلال زجلا ذاتي اج ارك اضن حرجا غيلان قاض شمل بان
 ني نانمبد اطلاقا انا اخترت ذد ل

 ايم ةنومالل نوبل نيكل اهلل لبا بسس عب اندابتاالاتماب ْميتلاَوفْعل اعل احل اترتحملا

 كلود مدنا نيف از: يوما نكي انج قمل: لرودككا ا «ئزجي زيكا ننام سل تق رخال  اهنملكع زن عذ انع
 1 كال اشدتا هب برسل داخل خزانة تي

 لوغو اطل انزكثل اال نهم ل ؤانودكلاو حاول سالت ل

 5 0 قس وح ا اكوام نزيد مالا |
 كعلم طاب ال تلطلاوق وشل اننالذ كل قرتحاةؤقءاطعاو انج الاد داو لاو فاو الاء روّصلا خل زال سضد

 جارخاعواوملاو انجال رولا حاذدالا جف اثلالض حال اليسار نول اشعبنب موه ك,مولو

 ونال خسسالاا لدا عجالا غخانالاننالاث ال اطال كيوم ز كولو روض ٌعَمط ابر الون كلبالازعريوقتلا
 حاط آس قضفافاهاكايالاتنا]ب حط الل مانع انا ايستل از خؤزلال نول و روكسل اال لنا

 مودا اكو ظ فحل عم طلبة ال تش مسكل مولعم ناذمو قالو نو عر [نالاو انغل اطعام اثلاثل الخف ةلّداماقم م

 ىو اعباإضف د ورطنل اذهل ولعل اح اذ ذا كك راؤطإو وطن نلف الوش الس امرك ظ
 كَ الاغلانذ الاب وسدحانفن ::- !ومرك اول ةيطنلا هونل حسم ابن الداب هاتف لزم مال كلا تيد اليد انوملعللا

 هتان هزعبش دبع يد عوطلا كمان اهيا انهئمَدعْرَدلا اذا قل ماه يحال ش ماد ظ

 .داواضاؤلغ نال مسمن نانا ناكل ايف باطلتسد دانت زب زعداف عنز هرضع وزو ئشم |
 جنيف ةذفان واو م تفتت اهنن بلطي ماني نكي نامل لماع اكان ناجي يات |
 هر عا اول اهالاهب عزوجل اتناك هش جتا |
 افهاوائلالتا تتح املا ناش كتب كيل عال مغ لواط ةيطنعل لت يت اتش امنا ظ
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 لفه للضسن نقتوت ينل اهنا 5! اهجب ممل لما اشعر الخال م ذهل وف راد الم اهضصاخخأ
 ع اذ نا اهب و دطل غل لبدة ملام وهنا رع. وغانا هناا
 3ع لزم اك متيالاوع تم انككانملانانثا انسي تر نوصؤلانمل ةومان متاللرجتلالةنانس

 1 لال ماب دز تاون عنزعبي نرد اذ كيل قب جلا نكيزع باطما هل ف اجت
 يئاغوتا او. ايلف قب هتيم وا وهن جالا دل عمل كل الا نع انامل متداالاغام ىولغو مخ ئثءايلع عقم ؤشأكو

 نخب اذن و ديكوزعتن نكت لتساعد وني ادب الكان مو عودصم نورس وم لكوطهوصوماياذل اقزياشلا
 5: هشازذابءومؤتوءىققصوٌئعرامزمل اغل اهوا اوهو ابر كك اذه: يل بالو نبغلس اكاماطيإغ ىل انبي لمأأ

 ةئامز: شوب يتكرخومدحاذوم | ئْنكْوع ل انش زراج نالدإ شه: لا ثبوا هذ ؤصبق لب اجيد ا ضينم

 هل اهدي الاؤلخش اة واخ اعؤل احنازن رتب ى يخف طين لؤرعجر تيك مم ةع ار عزم شه لف عاناذ عنيف مع
 رمش ودل اههنلاواب اكاد املا ب ير اراوس هليريخشر اهنسا 5 قيغءامسالا ياهل ضيوه وش |ئم ابئيتش ساد نأق

 ةال مطيع رسل الا نعا هه ايسالاءطعتملا اميعسو هن اذ الخام اش الخارق ظ كهل ذهو عي !لطعنو هدوجوذ
 من نافل اناعن سد ةدالكؤ ا فولو ههربونكل | مالا فلير انشا الا تططذ انطون لإ امهم مر انش

 اد جا نلع زر شل الإ ترج ادة دخن هطح اهنا ياخ ندا خدت او هن انت مالا ب لكتزر ةلكل وا
 هين ا ا ةياغإ ل يختحلاَوةلَوقب دارلانرذاشل لعد تم اها انتل جدل انجي اكديت نطل ايديه )كاك اطال
 نفذ كتماولاطسوالعونضموئمؤكلكو ام ف وصوم ا مول اوف مول ين ىربال ان لعاطو اوسلالا
 دااغل لانين لق اللازاذإ عاوز اختي فوت مثر ماب حوسصفل ذا ما زهظالاوم اكتروس اوزيل اب ثن أكن
 اماه انغب ذياهل لمإ كول باشا وعبر كت ابا كحل اوا ثمل اءاز ل ءاكَ افطر ثيالاعوقئؤعمو قب ني
 بيرل اطةتن ا ايا للأم بسم اي دناجش فيي مانذماذضالانغعو اغتتاكازمعظقلا
 شا اهبءأنبل للان ميرال طتياو مريب: نزع قا وزعي اسل ان انس نية اد بجرح قجنر عشا
 أعلنا غريب ول اهشل بجيل نأكل هاد هند كلل ممل [منم كر ومش ارت ميلا همت ماس نيا
 «.رو كمال ايمو هنالك راو اءولسل عيججتس طنب ن ا كيتيز ةن طعن غول لع تفل اذطهج ريشا
 ْ ثا اندامسلل اندابعن واش بزم اهي حض ل ذذجا اني جبل اكو ]كه تماغلا تر زوم امازجتلاناكعرلمادثع

 :هادا غاب لعتل انُم نوكيناببالن هالك افَسلا ةلهرججنؤاطااناكءؤه < هب العري لت ؤمدع تسأ
 انتو يال عش لاطتسق دبا تضر اذاف تدين هيج نجدة جانا فس دوج ثبسجيل دوج م]كاننشن
 لادايانلااهطامؤاطت امش اناث اًطْواَس ارت لجف ناطنسلا نو كني ن لننعتمل الضار ريكتيل امال ذي امندا
 ا طعاما طساوكذ نعلن طعس تتفضل اوتو ران اروئصت زم اذه تال دشن وكول لغد انبل انو خل امفالا
 نياطنم لم اذهب ايسر اغلا لتشلانطي ش ذاوعقوف ماقم نطق لك ئاوخا ل زاشمتمجداشم نط اؤمد
 زرت انونضاةوننطف اذه عاف غطا ورشات زاجل لماماف نكي كاف ذيل كل انافشل ندمان
 انوش ا اطندماوع زعل سل انرشلا امبجنَ وست دز عدش نبتسم عدانسال ذب اكد
 اكليل كنزا اناناس كناطل و ىّتي انف يس احنا سادت ناخذ عيل ليَ د
 فو قزاونتلا فنه الانتظار العسل لاله نس ابن نعت نبوي ز عا ؤسنعت عنلع
 أذ [(نيل ضرقاف نفود اسئل افناقتدان اه اناثدنفق |[ ضال لادا امن املا
 أدني لانئومنب هاي لهن متل ضو ناطق هضزعن ايل [5 طوال ضاؤلاف يدا ل دب ىده غضا
 ريا )انه ءتفانلر يملا انا انهن لدا اماخطتورخالاول داتاوهمل ان هن الزي رع تل للعقم اهبعاب ا
 | نادرة نمل نص مو ذه وان ثم نمو نول اذوازماطاغ ال اوزل اوزيغنلاهلخب وار تخش نيد الاوث
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 [لِ اب عخؤطاوهو قل هلوالاوم ةدحاذزل اضل ازيالو لزب نانَتكملاعل اجرال دخل ان انصنن تمد ناصع |
 6 ا كا انا غموامدود رايز وز امان توك ئذل ناننال] ثم وي غنا اك اهنالاةتاغ كايا ع فل اء 2

 كالو[ تار ديولظنلاناطا تاغ اول يلح لقبت ؤطدايطم خوي توام ةنوكيو ذل
 الياي هرج عضيلانزنيل موتو وشب اهحاطمل ل ءليأ: ”مشرلاوتانفل اكتتفن قسكو فدا: اهل اد

 اتغير هاوجنس دن ناموا ميطد بمال اقوئ ملاحم اب علب لالخ م علظرل ل انزل ندب ا
 | ل كوكج ا يروهك ل زالاو د فرن يغز باتاف وكيل د ةاف ناك« از قل لبقرل ارذاة ناكل اكمل اذا ا ملغ
 اي داقل أ يف هت لا نان اجل انك ادد ن تالاكت تتاياخل ثئلخانااهنافاش الازم غن الخ

 ول يلج ل لالا الل اطزحإل لوا علثس نهاد نعاٍ تمل هن ابل نو همزعبكيز نزع يذلا
 ارث ايل شالو زباهنال ةعدبال ل زيالع لن خالو ا قيزكاه نننواقلنسز مز لطي اكداهينعالخاوذتجس ربت

 لانه وكن الكل نيل يتسن قانا انامل طتل لن ودير ال وا علف ل يزهو اهيا اياه

 اكس يكل 1011111
 [هيلاس ارنب الا وئاكا زان كلج هلال عين اكن امن جبن اعاوم اي ثغدب اوم اوفا
 قانا هج ادنع دننكل نتن خ امن الاسد بع بليغ 5 كميل غبا متم ذراشنألا
 ج ءالكلاانهيل تاتو ان اطوج ع مافَسِمم ان اج كشنات اهمال اهدا تركي سا لاطإُ
 000 ككتاوكلذ نعيش للامن ةركدةدعوذ يلا داهمت

 0س سما

 ماا ”ذاخال هن اناكورم م حوش عم يجيد كنانه نتمنا ارجل اشعال

 اذاعات راك هبل هامل ل ادوكربمل اا الوش ناكر نكت يمة نين ةكنيلااهب نو ةفيتزماعأ
 ليلتي شد ليال يزيملاسلناب تيا نج اعقل طالت اغالا نيلي كن هذ اوم هبلة اذ او ١
 مهوندو اوزيض]كو اعدلفلا 0 تو ها رج ناو ايا ماي د يس بكظيقو | |

 و5 ءاوبجا ناجي انلكلاب تين قشوزؤب المتانيتخكبرف هله لن الزوق قل اهيل انهت ولع ونين ةزككاقزلالا ١

 املا و نال جيل ارب ايلا ةؤستن ظنا ايئششاهتبازفاا ذا: از ةجاتلج هبا الكلاب كيسان اهلا تخدللاك | ظ

 تالنك2 الف لوين 0 ١ او اهيل ضال الل اضاع انتانينتيكلعلا] اننالاغُلرب

 د عانوا متل ووش السلا اهتنئوعتلا |مضوم كل دن خان مؤمل ]ثمل لاب ' لعل اميطلم انس

 ماك تيكا ثيطلاهنلاختا اذه ات انايددالاعذ افلا لانا فاطدالو ال يلا مامطلا اهلطن عرضي لع

 اوال للا وفن د كورن ولخلتو ل ا ايوفابراسنيقم كل نكون يكل اواوخا! ينيكلا

 الانترا جان بوند اكاه انت اكاد اكطننل المخا هد[ المخا اًمقءداينل اخالوديَبْشتل امتول ظ

 |تاب امَهِلَِلَعَو تَعْن مام د الإ ةىرلسمتن ليؤلشل غم رجب اص: الوز اهنالو فيكالو اناني 2 ْ

 | نت ظمفم ندلخا الحوت كب ايبكاواغ كلذ نعله منتو اهسورعلخت ار ١ نزع عيوني توكت

 اذ ممل ا دع انزيهدمفل الخ امر وك وقد لوقت

 دلاو اكا/لملاو درج ا متملاعاجر امل نائب تطعاؤر شل نتان تب ]نكت الواو ث انولج وجر ان هنح | ا

 تل اانتتضانرجتتملا ع ثرلب نب 1 لارثال عا ايان لريال ائيلعداول نكد فاشل تافولخ خش اذمو ]

 1 اومَسلعنتن اتاطضلاوءاممالاب لم نيزدمل انهم ا يك دع ْ

 ناك عع لكم ةقلشحل اب زينو ابكتل انغمءآتل اهواوا ايوه ليمرتءاذل انفعانتني اًثرم اهتمؤشتل امض

 ايل الان مر زنا عب ريلاو زال الغ اهزجآذل الج نيتيل اك مافلا لمعت حجل لج اضنل ا

5 



 | ا ضاورل اوحال الي اح هروم اد: لعايوت اماوق امجميوثى ارم نك ًاهضعب ماج اقم ميلي فغشل او تطل ل
 0 ب م اص دع م ع ٍ

 ااه ضماوخيحلاطمل لقباددليجنزعفيطلل ل اظن ناب ن ينعم لي منكير شيم برع عسب د رطاطل لل اهذعل ابترقيان
 00 كاندالا تطل اوراشنل لف نزل عطا اذاعفنعل ان انؤد قنا لبس صنت انها صن لف كلن منا واهنم قد

 مل ع هاء اطلخ ثاذ لعّضبلا زال اهنن اتعنتل اهءانالماهيتابباكد لآ ءز اطل فاشل نق ترملل !ثنطلا اضمن |
 امر في ل نمل انجن دات جو ااءوعل طعاه ك, له ]حنبل انياطزو ملا انل هتكتلعمانا اهياننتتئارل الايشمج ْ

 [هططش دنع داع كو مدل نعل سعت لمأك مالت لكل زار دونا ركل اكلك زككز املك
 هطلت وانك جلال اه هن تع عون الاه قبل كرتل نيل اش ينك نهال الو

 ا هتاف يركن دافعة شالنعوال ل نيتي ع يبن هجن لأ نغ دس عا ءاذرد (ه تنصوتن انيك

 دينهل الين تنل امد دع( ُفَصْو'َن لضر كاش ال انوه كلفه نكد روم كول اع بز كرمك

 الل كيلوت تذافوز از راب شاتا فخ نر ضروب الانا قمل الل ذر ادودجي اضل تلج

 قب كلل دم جوت اخاد طعس زل ل ئاذ ل مخالثع بون وثم ناكد ةلَوسبل اء انشئ نيم مذ مدعم ز# عزب

 ل 1: يلد وجد ناذمل ربزدة ل قفمدؤحو ل دوو انهْوملك نركب ةيلأ سني قش

 نحال منانل تدي نا از دع ايان انيكك مالم نيود وب رعييملإزَغ

 | اكيد دانا يني داو لا

 رءانااتلل ننال ادمن غن طع و نامل يطل اابش نات اق هن نت لين نتج م ناهي
 | لاوكخاا مشاه د عاتب ند ا ا اهرب ضيا هل لا خش رت 0
 [كفريز مجم كود دا 0 امس ا. ةىل اقلام اب كلاس

 | اننا نلا هذال الولومل ٍكرمشالد حاف دم لن امذز اكل إعلن ال ا وطن لسع 0

 | مكتب : ل ام لخا

 يفيناحل ايت يلل] لحلْمَحَم انتقل لل كلاعب دل نتاع ترو هل ليونيل اناس از
 تيلفت هيلا ةلجنع صفا فل قادم كى كيا الاذن َك مَسفان تال هلا ني زول ظسو دل الغنا

 تاكتلاب اال النايلي توج لحاشن ك لب تي نذ حابب لفي جول لَرَ 500
 قرأ لوس ان كاحلاوكيذ :انيل اهمال اطئتنكل لفل اًصاغ لعاهفجباومات عل لحالات ليعلن سكلا اذا ظ

 أ اهنوهتعئرع لع أك 11ه نع تول اقل 120 ل وزتسالن ةءافط ل نم لل
 اومسهيحل ل ان ءاازن تاج اة انضم ل اتوذشل نطل ان ئاذ نعي تل لانش تل يول قيخزع

 ظ 0 ناعم ركل دل طعن يع زبعمتلا قضتلاارل انمّصن اا ل ان يكل يلف لفريلا

 ١ ادهلاتح .ةبزحاو بكرا الا ننداهب هبل« اتوا ش : كالاط نون سئ نزعة فضا ئانل اسف

 | فدجونل ان ب اننلجتست وسكر بدلك 1 دمه اذ وه ضل اوجا مدهففا

 تي 5 0 روحو اًسادعو نمل حو نهذاٌنمَجو ةرخوصئغ هه نفد دحازأكنانش نو

 ْ |يلاا كور لعالم اب لهن كلذ "دل ةدمنول افجر مشن ن نعش كلل ذ وردنا ل كوش الن يطال

 احول اذاني كذلك !ةدممَوال الط ىزجانغشلجِإةازج ١ ازجا عرس [:جالارعاونالا اهب صوتا

 ظ 5 ةلطاو طط ونون ارم اذ وهن ل ظلل كلو ةزكل | ركباشقم ثم هور نعال[ نة ةتاذل ا.د جوف فلك ْ
 و 0 ل كميل بللي كريس كلالفا ركز اذعالدت د خم ءةرسو نقر وزود الءدؤحو قدّمةدعاف |

 اذ اهغي نال خاانائغلك .لكمست ملفا احول ادن لا ملاعملا ردك اوطزغنلا انعاش لكل المعي |

 نارا ١
 0 0 1 0 1 را

 ا
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 ا 3 ل 0
1 : 

 , 0 0 ا

7 1 0 7 

0 

 6 يقول

 رمان دانا ادافا ذك بمهِلبمْرع اكن |: ون رج امال نين ] كمال ل اولا

 ْ انالمشلالبذ :نازكتلانعل اوهانيهن لم ىذل يول ان مل دعب ءاثب اول ط ونية هدير اذه
 كلل رع اهو كول مقل ضف ما/انوكيالتلاذةنال ل وجة عذأ لئمعل طمتلاليواذ و 0

 : قاض ناك ن نتا اهنةتبانض مصابون تاكو لعد فذ نهج اطالع تن نإ م]جأ م طعا
 | اهتم ا ةنمشلل اجيال ا. في لاو لت اهل ناو نمل اناا صو علان تالت لشكل"
 دولي -لاومسسَصل ذاع عزل النه ل انايلتللاملاظلل ختابخالف أباه اايكاواتالذ نعيش كلان:
 | اقنلل حين اكانرضتم حل اطوال اندغلل هن فل يل اوثمذم 0 اقشلثرنل اعد مدن الونل ىف اومصصشم وهريلا

 الاول |'مل انه ل ءازجلاباهنو رياض ضو َس وعل افلا اهنا هن ةنؤمؤن انمار |مصاد اىوتصملا خلابو وعشزم

 تلال فضه كتير كتداكافش لقاطانتء ل خلاتكك لما ل ده ضن ذو دا هاون
 خل: كيس الع 20 قلقة مانيجؤلع رب نبذ نحن يونس ناقش تل اذ دمتم ةئرالم
 ا 1 ا اي ل دل ب و ٌلمّصلا

 ادخل يتلا ليز انتانيلعت تاك ]وق الوتاليالتل | ةقخنلا - 0 |
 أع ج/ةلقشإاات نسا لف ةضالذ نم 5 ظ
 0 [الطلتا اميتغللا للا لف اومزص انلكا قيال وكتعنل الا اخي 0 ان |
 م30 مَول نوخال كل ليقف انل ال اوليقوتلايل لعن اعذل اوسلو ليتل ناش لاي .ف بالا لأ

 اكول عن كلاديفل تاق ضان ة أب سي هينا
 | تت ]عزاب ونال ماتيجقولا] تقاضي جست ي عد فلما ااا ظ
 وا دفان نما هانول ناو هاشم ارا جطالاومد نوت نطيل ان |

 امتي وح لل ذاسر ومر بشك الوب ثدالت اكداءاذنأ و ووصف تجنب نفشنل النك رغم مئشفللا اكو

 م 2 اف[ ان انزل ايا .ةرتيلا حاف ن اذالاكرحاف لا موش ع شنالت لنه اح الان طك تكلل انف
 | ادم جماطحا لفن ا نا تالا الر ذكى سلا العلا عوف حاتوذ ءاثسالاف مافى اهئ لف ميتبشتتلا اماما |

 3 هلو ار أ جاوم احا غر خطرا اول لككو مال زاؤل اكان لغو اتعب لح برسل هس نان اون يش |ررنلو

 ان الذال واطلع يجري انس كلانا ب اووي خوغش ةوف ريغ بسطور شط داؤص

 1 دج يسوم تيس يل

 | تارتضتلخشا تؤ غجوفداط تلج اظلم الة فخ ماجده جاو لؤي
 ا | خضاؤكا هنااا عة نإ اق زول تنل كل غشا د ”ااغلاعغطل نارللذ اهمال انتفاظل يؤ خافي |

 اول اي تنهال 101111111 !ةلئيطلا قلفلطللا انلن |
 ًّئ نابنيددياللب نونا ديلان اهنا الت يلا قضوعبل زهور اغتسل اداوم إم تنيطللا | ظ

 1 أ لقارة ان زجفتؤلا ينطق لي ضادتلله لؤي امله يشل تسد لو شده او ناكل مم | ظ

 و بس دس انما ايشالإ الفان ئاجلا
 تا ائيعاْب سادس انائكاننومع وسع :لئالاهللت اندل نيت ذنوج داكيالاهناووجيع شلبى وتسع مؤ اهناولا |

 ايطا]اول ايلاش انصر فوت الكت اذ اال اذ الجلل انيقسامؤاغنطل تنطاؤاغلاننهؤلاخ

>4٠ 

 ايكو دفان راكدناي او هناح الدهن قيلت تضج مي ئن لع تطوؤاخ

 | 2 قولخ اول الانيزيل ما اكداتلونولا تنتج تيتا 1 لا وكل و ديوَجْف ْ

 لوب اكتاكولوىف ا اهتمت ليو ايدو نيش ما وص نولوش اكل ذاك نانا زثثكطمس ةداينلا !نمناكإ

 5 2 د ا - . 3 5 <

 0 ا د ا ا ا يلا دي 2م سدوم 1 ل 1 1 جل 0 ل د م 2 ب .٠ ير يح ع



 نونمم [ٍضاياضاما يرفوبخ دعب: دئمضل نمل نيو شن اا مالكه انو مان الكام اشنل انككف ضي ل نيبشم |
 ثتيئانلحام اه اللف نىرنح منو قيدسلل ف هنئرسخح انااا نيل شمه )حا ىنجنز نيبو منيب ى تجيه

 هيملا (ونهل اهيل انا ضليتش نازل اهتمتبتسل تمل جلبت نال غسل اا نب ل عوغش كتب لالا
 نوكيا لزب نا غشا نجف انما وكي عن علال نادل وأ سان لت اهني
 اهنلككاكن اك ييزاخل نجت تال نكي فلل كل نابل ملط ملاو نعنع ديل كب حاذ طل الط اب” نسال
 مصل اخي انين انو افتر اقل مهن اَةث هات اصر دجرمووءاجافز تكفدلعتمّنانجراخل اذ اط يل حاد

 تضع زطوطاميطلا قلل عوضا لسجن وملاد ناننالل طل ا !نثفنل ل, اطيارمر ايس اتانسبل
 بّوصال اهو داول ابا عل وئذذ ضلاخشلل د اقر اكل انج رسم نول سو لاخلا ل نب فنيا لهتل اهلعل

 قواغضلنضوعبلا تلا اهفاوءآرل انهن نينجا نكي جاد اًميلل ءاطتس ةيختل اناث لذ وكيل والا
 قلاكء اال هادم النك اهل اة وضواونم جلب امل انبات فد كلذ ثاعئد اعلاف اندم يطل وش

 "كوع و قشابة دل ازميلاعللب ةداطحنلمملان ان حض اهدلَخماندإ ع اوه ع بتصنلاب ن ؤيعل انئل فصال يشل دق

 بالم نال ل تمول ايم لاهم هلراباشم هلا شا لعامل الاناقه أسم

 كاما قف نال ة است اهب فش عبونالك طالب فؤش مال زعانف طقإباثلنابادقن نسؤهد فم
 وَ اكواد زمان اخ نوكن نيكي شتم ري نامل اذن ان نيوكين زي اي اهم فيش طتن اكول راد ذو نوع
 قي دتونلخذ نخل انج إخوان تضم: لالا الاخ ىوكت ابى فال ذالاتاكم اذنم !شلطللذ لذالان
 لها اهالي ايل انْ نام اطاقطان ا ماد ابين تضهر ن 0! مالا

 اذا | حا اول منهل اح خخ ار توشالك لن ثول ناد وعش نا انوع رم و َنٌوب ن كل ازول اهل اذن اهعلض لن ةطادارلو ءانسألا

 هنأ اهلكديالاحؤ اش ككالمفيل لذ فن نهتم تةدنح ناو "وكر اش تيكر شالك هطم لطم الرا ؤجن
 ْ "مال عنب كلذ ة ف ان اناا للسان لن اخماد اعل تل لل ننس ناجي! انماط غنج هروب ندد |

 "كولي اببةيلكيؤاخإب قام ار اوموعبااقل !مةدنعي اجي ءانل لو خلل خر علشتل اون ئملدع نابت وع

 عن | نال ات ةالمتإ<عالذلكرس او هلق وكس رشد اج بلك علا ل اميَدْظاَومَتَصامميْبطت فرحت ماملع

 داع اد إعمل !ههاعس ما شاعاجك لاذ م فا لكال 3 ارتَمإ ن كفانا يلع تين ساكت اهني إععانمالا

 دل خضم مو امَملَخ وفا اهوغمان دس وتل يؤاغ اموري قرل اهات هند ا نط نجل تبت غن س نشات لع
 اميل اها رتهفر انهت زل هجن اكدتلشدان لل لذل ماوس اني ولاا اول انا. اممهْض اله ات اكدوا

 اسس انبي تكت ينل |( تطل اضلنخاوملا هل امن ايوا اءل اخلاءَجْر سناعيس ظجعامنالا اه اطتس امال ل اطذانغ |

 0و تونا اج لكك ظل قمب ون ظعهنض عل اًكزخم ببر ضنيلم نوصل بعهد
 حض الاثم ثروت نأ راش ثيل اذكم ةشل كا اويل مسالا انتة تفر اننعسا م قي إرم

 يلق مايقال: اخ نبل امم ذا نخاوينال انج د شنها لقتم تضم /مئس ما كات يخف
 ديم انل تنك( يئن وثم هما نال ازا, اذل لخلل ونكنف اخ ةين جم ةنككداميش الامان وكف

 ابحلميناب ل انان.ئانلاوةركطع انالغ فما كليلة نكي اخككن مغ اّ غالاو قايل انل الكف

 ولكل دب نن عانسالاقءانيشاقفذانن التل رك سون فاضت زل: لرجال ماعلا نجل قمخسالا
 اكذب اًمطل منن د اطتجلط اان ةلشل لين تسغن اولل تجرم م ف الام طل مالا زن فعنطا جلل
 1م اقوال اومتمالا انعجسس أذل اوءَصلا اسف اظلت تنسو صو قتل نين لفل هند ران تحل ضطل كل نالت

 كر زي نالإ ان ماللو نايا خاغ ازا كذض نال ابان اللا زن فل باث ونيالو قدس بسب يف
 ناو ل ماج اكإ

 3 0 200 ّ 0 2 3 3 7 ١ ما ار اراك رن الربا اك لا
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 ف تنز مخل لونك لجو ةدخو آنا لهل ةرنهيل كل ذك اطلت نإ سن ءانملعدؤعقد ءاهنو بوكر ايش ال العينا
 0 هذانلزلم ديمو اع ١ لولعمس ار ؤدهظ نكن ل غل او وطفل لج ؤج مسخ لع لفرض اوى لغا

 هداف جون ان فخ نعنُص م مدة الك نال ىلاغند كابن هلل نو اه هظام اضىانعر لكل رتدمذ اد

 ديس ومس انهار ال انجن شن كاب مواعم اخ تف زرابل انهم اظلاع تاغ الم ا

 380 ريس داب الزم 1 كن اظمخحو العءاج شالا هناط بنس للعتن كلذ نكلو اهفروخن ن ار[ ثءالاب 0 04 0 :

 | راب انتا غكاداومهداييمانلا ندي نمزج موتاكم ذل كن ل 0 احا تل ستر يالهزس اننا دل خالات تاون يق ياس 2 0
 | وهال اك وكتفكمل لوني ن لتعز هزطرتم جي مسمّداذا ا حاششالا ل ةلعانل لن !هيربل قاخا:عيجن اىلع يدا

 0000 امو دخل اهانخاورمتس ا نعجن قف تفصعق كي اهنلع | 00. د مق لو
 | تويلاف فتان لماتش انزل ان[ اعيننا ذاق نوط اوشا وا ظ
 ياها تاز عز لمن عنسإكل ئوتجن نه زعذاثتلا ناع بت هن زجا اذكه نمد ١ 20 ا ظ
 لو فاكلا عانن ا تطتاكئاؤسلا نيوتن اور سا عل ايوب ا نيل لا
 ةاعت دا اهيل نعنتل اه ينل 2 أ لامار يفند جما ون اتانرجؤتف سلكت | |” , 00
 )ا هزات فن كم عرف ناز اهل بلخاب , ال ن ار معا اهنعالسب نوكأ دضب نيو نانإ العا نوكي 2 "0 0

 ذ انطاناماهوسم انيضزاونعت الن ملاذ بوكيت اب نوئمل ا فلوالل انل اخ. نوكنارشمفاملا مل فاعشنا |[ 7. يلح
82 

 كمللكلاةلب3ممالابل املا يل ل خه دنا دش ليطاغ نجل ايمو امَفا جيهان ننظنلا راكم وسلا 7 ا
 لكم طل قلل افيو عي لعل ١ ف تدرب انا اةينايزع دنس طوني زا نقلا و ار ل |

 اي
 00 - »وح! لف مان اند خا اجي للكه زن اخالاز ذل ايمي هلع 2يطاؤهو اها نونعل اقم .أاع تبني رموش ل يرث يرق

 دالة جاك تنل اذ دا نول اووي ينج فل زئساتل نمور ضلاوهو 0 :

 8 مدن لعل لال ذوي لول اهضلخزساغ امم اذمنيقتم ا 0 0000 0

 قناه تو نش تارك اذوب ةراكلغش نذل حاب لل دره انلاضب تذييل معي َلهامَناك ار 0 9
 م ايو اقع لاو زامل ثني امانطلاهفاثلاب | ا ف١
 ١ | باكفيغاالاو 2 لقال الكل يضم اذلاع» روغت لسا خيب يخدم ات ل شعل !انيضنع .ءلخ تالوئوزضتا 4 10

 | يدين فاس لاك نهي اذان الان قتال ل ض ؤس تؤدشما نيا ودور |
 8 دى اهااععانئزا اماسأ ترو يجادل اطال جرش اعل ادسال دارج جوشلا [ةماتعألا : 4

 ق1 انو ءانلك عش ماظل ا يف ارحل ودل اوامر در ةمرم اة ئالعا رب

 قناع مير جولاكََعَن ف ,ر :انلرن اهيتيناذ رؤهاجرضت وله |.:لء اكتسب عشلكر وهظ تان دان لرش 6 25>

 هانم شالا د ل : تق ني]هدجلالانالاطئع ةاطئن اكان 0 0 تي
 تيكر ءاعدكامسائاولَص امل ادْنَتَس 27 تل اك والاب مدان لول هروهظن كات اككميبل هرؤهيط لنج 0 5

 عن ضال وك نخدإ نبل دول لرعِعِلَر ل ا

 ةنضئايراهظ لازالوا الرع تنم تاب لصق لا هراثل وكن جت دسباش تلزم لاي زل علا ١ يحكم ع
 تيل الاننلت يدعوا انا تال زلال ضي آه ةطبا امص كنج زن ل نع شفمس ١ ٠ ١ 6 حيا

 عاننمال اور لبشام قوام ئثل لرب ذل نويل اةيوشلا يشل انيئطانلاعملارن هب! اننا عرطانل انو ١ ١
 لع امتي طنالا انه اا ساونا الى اوغلل البي ناك ناشي مل ل خال تمل نائل داهم ْ 0 |

 وج >2 5 ا 0 لا 3 م 5 0

 ةاط انا ضن كح قرأ لاو زي ذماذ لفل لاكن تع طانم ير منؤْس وم 1 1 اعمم جول ا "كر 2< <تيح ا
 2 0 2 8 يا 3 < 1
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 تار حار ء اتمنا الا نرءلوكهستل ا اهنالطُب ىلااهن ا ةلدانو فذ ا اهتم ىااهسن ثعجر اهموكنتا

 نيل غن اساس عنان توعد خلع انيجتعد تهز نها جا لا
 انا الع اجل مرت النمل مازولا اهناطتتس ل اناهيب ءؤعذ هن ! انس اطا هلع نمل اطل الم قمت
 ”لخل لع علل ذك ةءالم نكد طقس عل مندالاقأ !كلومنف زد ثيدعلا اذ اهنش اتم تاس نا ال

 تكلل ال لطاو هدا اونسَد اذ ئا اهم وعي امر اناؤمل اهفاكراهنهترس اهي هاله اخس بل كس اذل !نوألب هند شمالا ١

 مافخمرانف دلال جلا مما يطفي ارحل لع منفذ ونال ات نؤمن ان زعم تحميلا
 دراما ونت هت باوك سوما يلف جانا ايل تال ل
 اان تضتالاو اكاونت اد اننا ئوتش لترعل ل رتل اء اطتسس الا كر |نثز) | اجد اا
 !شفوؤرم اقلوم حل امال انماط ئوب الوزغ ا تناولت كس لجنس نفل انغ
 مذ نآس (عنل َييلادل اير الراب ماتا هؤلخل ال الا وكول اةدانئتي اب ٌلخاؤف معز اذ نما كل اذ
 الان اعهر زل لعفتلا اك قدك علا بسم |, كابالا ة هان ب ان باؤبالاا
 8غ الاخ لاهنت جنم ولم ال اذن مل ثيل امرين لهل اطت دن لع يزال ل اطفي ويا ولنالا
 يتيح امرسم نإ اذل ا شل دالماوت ناضل َةناومَسل الن هس ان امل اذن ءلؤعتللذو اهداف اذه امل ضر الو

 لقيت اند اذل امنيكك ةّيامدي شنو ته وعل هنوف ةتخ اه سل اناْوْعَعاَهَْعتاكهْا ني |
 ةرملل خا دتيوج ارأوف طعبزاءاؤنا رمح لاطغو كرات هسا شلج شرع اذا 2 بوبا اه ضال تزول اعلا

 كلل منا زر راجت هل اود عض الاس ضئء اردو نفسا يمص ني غَضار دب ضخ ان طشخ انمي اراد ١
 1 يمل ف نئىغبا هداف طستو توام اجل ا اذا هدو لست يبول ارواونشبا هز نط تيمنا ةيز راو

 نيله رطا سد المزر ور خن طع ومراوج هن «ل و ج]كت شتم لن ابدالا قلنا ل اةثلاب زل مست طايل قيال عينج م١

 2 وحول فتزماغ,طلطازالوزتنا ايان الاذن طاولو وقت انونضالو ذا انومآكامسوتض
 انهطدانواموم قنمؤالج ال انماط زعم نع ذيج انال ان ايكوم ئو لوم اقيول اند نا اكو |

 كلن ذ الك همر ابوه اطنخ الك باز وم الايلت وج زعل وكان ل ءوهوانَعمَو ان طْبْعَو نو قْوحَو

 ضليت نتناول اك انوا ضبا عدت تدان يلج جيككداؤ ناين مهتم 2مل
 ملعب ال روم نون اهمال اوه امطنفخ ةذؤبال ىضزارتا تناولي كسول
 نك اظ هلام ناكر انيساش 1 اذ لعذل انه كلك اهم بو كلم ش انا فئن يزال طم ضع رتل روع
 اذينالاذادغا«زوجبو ميولفتيحدايعت هش لبذل الملكوت نقول ايان كب نشل اونتلاذ كات مير
 نرش اهب اع م اذن طخعا اعبال ارم ضأ عج عدمت ارغب دان ل اقو امش دتحالا عيت نحل امج يعل ايدام ف اك

 اهلك وعلا نغا اهيبالاء الج اكامونن ول كوطعل اواو المرتد اهصتشس هند ليو منن طض وني اذ حجج عم عوج للة مدا ز
 ل اعيمس إهدار ناوئاوسابب أ لل ناضل اغيب دا قول يم عند فقوس المل | واهنرجحو اني وكلم و اهكلمم
 2 اال تقر لوز سامو ثدهلااذه فتق نأ اوهقرنضاخ ماملعم ل اًواَصْوجَكلْسْرَوم ءايدن ا ناَع للا |

 انىركلاءؤلع ةلج ود مجو عسل ل اذف هانئ ريكا 2 ل ثيل ا ةذاتسل نعول شل ملط طتلكف اهتلكلا
 "لكان ع علطن ل <20 !اهلاوعوترإكلا للاب عج رن اين بلع علطاعنل اسامي ند فدا

 اشيا ياك وكلم الا مام نايل ملاذا وجر ذ العزل ا: جن اكول شل مالت مس وش ايلا
 يعل فانضد ابطال, نإ غن تنل ءن ذل مولضملاو ماعلا اناني ف خور ككل ومالكل مامن فاسو ام «ايقد امل

 قي اب هتلر لاء اين اناا اينتتن لوول ان اكام تعامل انن 'ن اكرر داش اوم نواف اه
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 دره اشت اهجرش فنك نعال للتنازل جعل دال لذ اما اوكري نش ذلكولاح اذ ذاللغ تر اعملو ءاثمالا 7: 0 0

 اة ت لال اناانجارك زرعزب اك .اولاو ىلاعن دوج طياسد تلا نمل :لانحي شم اولا ضترالرا والا 08 0 0 ١

 اكاي]ريروطلا ادع ابتناورماهبلا انف اغا ن اناونج_انجاو الخال دنع )اذلااذه نعل عاونالا 7 3 1 .

 بوف ةوبةعت نان اوان اجلال اكتاأ ولا زسانج اور طعلاةورغلإكنل ارت ا نال را :

 الطب تبولطلا البنوك نب نالوا وود ناتاك يان يذلا بال 0 1010
 اب ]1 ل ليتسول لولب نبتت قريدتفلاز< نوكيا جان اذان اقرؤنل اقضي القل ١ هلة فاشن هك :ندلم 2 7 2 0

 اننئزلط نمار دانزتاةنطنادو ساو اف واحاول قئلكاتم اني سوسو ايام ءاشخ اثنين ال اني اغتلض الا | | يرحل“ روات "م |
 ايون دله بالا ناش العتابا باطلا ضر ةرؤنتا الجا ادامباعاسة لف دورجلا 0 0

 | دزه تشلالع قاتلوا الن نمو ماشا عقيم طييفطتلاقيناب مال شمانخنبلداقفالغ ١.١ "ىلإ رم" ١
 | لكنيكتلؤراشل لعن يؤصعلا مالك امو علي زال دعني !.ءاض ني وجال انمدن | احلا داطاالب دل ص 9 .داناث |

 | ىلطلالوعنل ال يرغيتفلا, نلمتفءآثل نام اَءْس انا جذلحن وك سلجرسل امال اهل الة زسؤذ اذقد هاء لازلجأ | * 0 لا ظ
 | لاكن ةيوتسزمخايم أك ُكَس ايي اطال ران الو رخجنلا ع اعاني امم كيت لة تسر لضأ :

 رز ش نر راق رتل زد سيب يور 5 مرت“ يال“ ملال

 الف نك لج فلل وه ععافإم انا هزيل حرصت مسا لونا اق توست قالا 4 ( 0

 0 أ اورد فل ءانئاورر رات |نيك غل از نمي ولللإ[ ل ل
 ةقوئلل لوم اي ءاضد ل اتطن نمط انزم احا عفن هضم لونج ا دال وذ ن لوطن ا تناول كتمت
 | اظل اشارت اذن اع شاول ذيربتت َقواْغَتَبِتل دبا شنوت هت لارا
 | كن خفت اذ تلعن لح مؤ عاعذلخ دنس منلَع ناؤلخت لانا ةئث]كت فرغم دنع

 : | للان زغب نرد لعصر دزبل خام ارا الادتشض ات دانعل يون ككل مد لس نول هد نورا / 8 ١
 ٍ 2210 لكنت افلا تقال زمانا اهل انغزمدءلصزمدا .:

 | طغيان 200000 ا تلح كيس جوخ 6 “|

 ] كلاش مهاد نلاوثجدتت تع بنقل اب اذاذارتبن ةذفنهلما] علئ نذ بيرل نارين 56| ا 06
 | 7: نابع احانتص فوم خوخ دف هيلع ناس غوؤم انه كبل نلف ننساكم كراج ذا وسلا " بل ملا
 ازد ورشا اننلَعىتا# !ا ل زاعنتنللا تلتضسن تاع بينيك قذ انتا 1 1 رج |
 م هو نزع غومد اطيل املكو هريثومو فض ود نا ا اح هع و نيل ._ 7 ْ

 اعجب دانيا عت هةموتنتد اوني لانانللاسوهرتل طال معن تلا 0 لاو
 يلاقي جوت اطل هول طاذ طعام االانغ و اجاؤكت نمل ن ذهنك اةجنؤ درإن انذيلا لازما زل [تاذأ| | نفل ور 91
 ا . حمو عطق ونز ذ فلات قلل ذيل ذل دولاك يقم يبغون نالطال خان ئتشل ب نذااف تدار 00 05 3
 ,دعازكتاامازكد لغم ِطَعا داوم اة ون ندد إنا شاك مرر ض قلو وشن تلال غسال ١ اريك و01 .ردأ

 | يانا كلغز نعاغش نراك وقل نركض اكليل هوك موًئله ربت / رز“ "3 ّن ل

 | لتلك ارينا كياتع لال لس ا عرضفلاا رطل اة
 َّ انوا اغمالون ل ونس عرشرعل الوحم ورمل امد ا ازعضرالالفاقتض راو ادا هع ْ

 لة نض تتبخر طين انوفا ل لاش اونو د نمو عين ضاخأ 1 م 4 8 6

 لفتت 0 ام :نلاةمفاشرلاندافبيل وكلا تاع ةيبلا| 54 10
 ْط منال اننا الوديع اكيد دما ازرع عم ادكعا' عا انلمس تل انقراذوا ةزع تان ادجعز عدل تل لع 0 ا



 رم حايجمممل مح

 ْ نمل اخلاص اهو والو تمنيتك شخاذه وعل ماواذك ل ) امنروع بيلاوءالال اكن يعلن نولوتي ثلل

 و !ههبؤات سووا
 ال َحيِْسْولام اًورل اةبلَع هش 1 ضش ال وسر ئطبر «لةانبت هتهلل اهي يمر ول قلع ْنادادا اليف

 لك 4 نولوسلا مدواخ فام انكيدز +, الوشر ]هامل ل انا نلاعلع لعلها انت هلنااول اهفءاشل اهيبلع

 5 ”مرطآالاتل نفاخ مازولا هش انف انتو ا انزعناو انكار ايرقنل اءالؤهل كميل اها

 78 ءاذا!َنواْطنلَاَرَعت ا اخلهتن طرت نمر انكار هي بس :ءاكانا اكغاول وبال
 يي اك جاجال اع انغضووداثل او, د جوبا اهْسَواَخْهلادَت احيا مٌدان الارداف كا ىانلا فكم

 اقسم لمدال كلل وتر اغار زج اك ايفضالا طموح امد الاتى ف اكلا خرم ول شنط د ران اياكيزهئابلنغلا

 والانواع ها رانل كتل التيِمداذهلم م داو هتيطل إف نفايات عل فضيع تضانإ
 صن. ان. لف كين بم احَو مان من قات يان ذفالعب انهالت كف قت نات ءاليزل اوت اقل اب ذيلب

 0000 «مد فني كبزل حادا واهس ملا ناَيئداْهاْذَف تان اعت اءاهماوجماذلبام ذنتلا»

 3 ملاذا انح خف اطلا الئ مرهق ةدم + اضال طامي يال الص لفض ونف نوكدنخ كا |
 0 .| [[متهئانانالونماظطزوْذِلَمعاَت ااا ةسيط اقفل نيا هور فسار
 هك هيي تا يول مة دوهشس لفعل !ككاردا#ا اكد الف لمماطغ هال

 عب ا نل انسة ننول لوئملعل لليل !ءاوأ نريد بل وتلا نبا تل اانا وعمي اكتر ل اراطخ

 9 ا
 هيل 2 اال ةيلمحتل يطا :ئراٌقاَخَعلَعتباطخ اجا الكام [ياتاكس نا اروجو

 د ا هدفا 3 :ل انهن اهبررذل) للا مدع يرحمه وتح - خكري وبر الك مصرشادارأ ماعاد ق اشيل لف مخ |

 ' ته هي | || ةولانلو امك دع طد انياب طعن مكان ل لستكي لزق

 006 -- عت ريال هاطابنأ انل اذامّيكوا اطالب اللدايل ل اًهالعو يل فد نون كلل وشن نانا |

 0 اةكاسإل انقر اشخاا متم لشل ايلتس م نإ وحلاربو ست لكما

 ا ل | كلل كاع اطل انام انوكاهؤقزكل نال مانت ىثعتل امل اعلا امل ف وكل ن اسبلت مؤطتل كالذ وك ظ

 تاق 1 00 ت0 م7 0 ١ .؟ ت1 د ع ات < دمر |

 و سل | . | ةزئادال قلك الالان يال ىولوتحارسا كتلته
 6 0 ماسي كوسا ىسانق اانيقيغ مكضل ارجل ا تيغل أكريتل .مؤطان وكلمة ادلة وكلم كئوكللا |

2 
 د22 | 0 ع اكن 0 العدس هل يرض

 6 7 ددنء اهزوغيناطاش مطب ان اماذ ل شعل اجل انامل انهن ادت عوج ل نصت ]منجز ليتل عون يع

 لا »31101011111
 0 اكل 1 0 له رخال ضر انهت لل ىنسعو قادؤمو مهراو خف ندم 0 اش

 ٍ 0 هي | قل 5 0 يع امم ندحأت لكلا ندَسَزإ لول لج وم زل شرط ١ا.ةا وجو فصل تشم اناذ افنغبا ذو خلاه

 -- 7 0 | و 107 اهلل اغني نمر وتلاوة حالا لوا اناس فرحت مدان نومه لوم مدحاذ انيّنل ف انط نع ١

 2 0 ] ءالوهومل اء اهفر يطل ىل اعتدت ىررتسل ك ينل ميل رت نال هرم طعزحالا

 ينيك. يح | |١ تتنسدالااتانيتخل صدرا قبلوا ءنيز نافل اوه عزل ليلا اوي اماداداطممإل| مؤذ 6
 كدب دير | | ظالصاس هلع به وتعمل بعدين طال يعم نمو ميزات يشم
 0 در باس عقال اد نع امك !نؤكن رشوة د فضل هلريش مالكى ةنانلجو لشن فشل لمنازل

 - ع 0 ف اههجرت ع ونال ل ثوم عامجاد السعر مولا ةيدروالا: ت1 يدر را
 بت 5-0 0 3 اع م

 9 5 مك
 نك

 م 0 أ كان ما اننا سحر عاوبالا اهرص م ائيْرِجلا اه هل اوه نا وا ةيصنشل عاما ماهنلع
لشش٠*«ٌٌٌُّسمٌٌٌُُُْسمسٌٌُْ ال بببببببب 1101
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 روباشزعي اجلا

 ٠ هرل الفاف رَحارَع اين 7
 دصانل نتا و ١

 ليط انم تع تطأ دنع ده تحس ناك هيام !ةالح
 قا .ناا لا اهات هنت يرتاح ل اكوا عميكل ذاته نول با ناكإ م انامم نعل
 فاز صا تال + لائان الغنا هد نعودع دافي عن !نؤانتلا أو ع عاونالالل'ث اشري نيج

 نه بكرات 1ك تكلي لك ضر القروب لا وبك[ تضفابل لاقبرضرالاقراونتلا تي كس ا

 هنا رول ير لانو رض: عدان ت كج ءاءب طنا ةدام نم سور ل غلاوم دعب او ثيرلا|

 ضراظادناوتلانؤ نعل الذم .ززها فض ذل تجاتكب داطغم لعل نضرالا كالي يلمع
 ةناآل كينان ودنا ذغاو نه نفر ادوفتتسم كحل ايل ماني العا زحشما]

 ىلإ هيبغاةاكك رحم اقرت ارسل نر دانيت مؤ دج الان عا الل الان إنض جركل ل عرعل لضفو او ىذا
 2 جل اد دايت نامي انجلش منغ تيوعنل لف ال لالا مافن تالت واهلا توكل اغلا لسا

 دعا نالئرسلا خو كن ول دان يوركلا ةرشرمل نكن لاهي اند تير مل اذ ايبا وضمن ف وز اصمم اوعب ككمملطي |

 010 جحر نبض اتقن نوكوا] و كل اجا عنو كا هد لنالزح خيال او زج نا وكلا|

 وطوال فاضت لونك ث ءاثالهد ؤعن القتل تج| ذيج | يضل اس ظ ونش ال اين كلل 1
 0 انةدانوعنا هزمت اياب عتلعتع اك ملاح آلا تاكو انائان كرم ظانل امانه وريني, |

 ل اتنضنا اوزاونتل تيكا 000 5 00 اتصال وةزعوتاينعأ
 تريز لاننا لم جون كلا د ويكاد( قئكلا يدي كوترل اح ا

 0 ع هلال وعدت بع اللات اذان نيك نعل افيد عدض عقم ريان :دان زعأ

 ىلا عن 5 ل اغير عر ال اون فنك يك غسة ضنا قاطني وا -
 كي :تزرمااشح لنا نبش مل ن جس غا مالا نتا سمع يب ازاجا فداك انتل
 كلاتاخ ونام سل اهمن احتل انقل دامت: :اهنضل الم الابل ال ثئيخ لي مشل ماما ااا
 | لكل ذملاخا ماش كلا! ايل دندن يجن كلن ن اغعيلزي جمل ناكل خدلل هل اشادايتلاكخ وي ؤاخنل اهل ١
 لع طرسرنم اونا نيو وتل اوريغل نأ لمحو اعمال طز حال لرسم ل مومام لعن راوالنا ]

 اهلموا بابه نظرا ايش اشم ثداللاا مير شفنا تليد هال لانها ذنونل ةدحاو نفذ ومال وت عفبتس ان
 ايل دش يولاالفاللناةت ةراذاز نها اشعل ا: أم امن ث ديا: تارت ماظن و رتشم ضلع
 3 للذاههرشقسنف معو و سقحملاعلا نه اعتق خ باساب العلا اه حامي فانكن 1 اكلك اهتأ

 النادل نيل اهناضعب تلاد الواب انسان «بحو ألذ ' ”ا لعن راك عمواول ل اءابسالرختيرخان ١

 اذاسحالا 2 انبش عوباشمةيقتنن امين و لاول 1ل : الخ نكتيتياع اطمن اجال مبيت اللف تبن إعأ
 انواتلز ري باخ لاقل اهلا نمل انتم ابسالاناةلبنو اناوج دن نؤململا اهمال
 ام اوتو ايزو مقتل "قةصنفن أب الوعر انشالكلنب هنواناكوهي لعد ف دصنلا تسول اهعاطاج 1

 ادع اهتل نلت هس ناز تم دعب امدح اير اداه سيقف اكتر شو والدا ع عودا بسال تن كذا

 أ
| 

 يع تل

 اااه“

 كيا ' اال ةضاضو نجلا ناو .عومولا اهف شمسي ةميوتو الة الل“ كضشت ان

 ْ ةلضل اع ذات وكلما لان ىعانأك اكان اكنمم لل اكتلزخ تاما اعل ارو ف كن كاشاعدوزل :

 يتلف لحم ذا اذلا ]هنا العم عاد الد موا تولع مما“: .ةلانو عيالهم شحم 0

 له كوكا هزه ن ضد ندا كرفان ناكل كلن سوما هالك اال ساط ل خلو لش لانة طدان ل ميتاطلا |

 ١ ا ا
 00 ك1

 3 لانه كلذاكم . اا جرعسم ضو نارتو دل نانلا لاند شوش ولكم ةاونع نصت جاز ا
0 > 0 

ةرجويسسو نمبر | كن افرع اهكتسوهو حو تن اهريغنل[عشدر اللا فلسد ركنا ا 2 يا
 ا د مارت سرا هشوه

 4 ف 2 --- 1 || 2-62 56

2 
 2-2 0 6 00 ا
 5 0 ها 1 ل لل ا 3 0



 ضجبملاغ ا ءاومانءال امن هنضنرلا مؤ ةمولطلا ف تالانل ن نئينشنل طوب اهلبذ راب دوي لف ضمان كالذإ

 غلا ةناطنم يش اهنن تيد نكغخؤلانسنئ مام نيشان 5 .طضماوغضانقنانل عن ش تن .داعأ
 :لالدةيالاوذنم غن اون (عتلا نكي اءالان نشل نم ان اثن اكمال لنه © اهم لذ انتا ن هند اوك نال نه
 يكن بلله بمنه ساؤخز ماتش لن لون نالكنللذ تال نانا رب اغلا تطري الور اهتم دبل دو ىلع

 ا نال هله هنونمل ايل ,ادال ايت ثان لحد خازم اني ههاشعبال هنت دنع 2 عزب عملا تمالشم نيل (5
7 

 | امهنشت ملاحم كامارو ل انلان تن ند و نعماشا نين إل زعاهس اه ءاني اخ بو » انخان عرش ةهانلو

 | ٍنرككرزو كم حان انمزضجيزع قتل ستس اك لبو حل يب ش شب انور نسما وسن عمان الغ
 , | ..غاطل اهيل تد وقل نجلا ليل عرنخت شرقي خم قيام لوفي قادت النعم امك ميزي جججحا

 الاعلام تل شلاق انلازع هن يلع اك ماس رايتس هنية ذل انط ف عيخ لكنا نبأ تل |
 د حلو داد بوعي: ن عسي باهل افيلطن مما »اتسع اي ف اشيرمن ناوي والا طفاش هه اشباه لوب | <

 اة انللعؤل لوس لبان ل تمتل ةنوهنالل هن غدوبز عكس لإ اك ناكل مافن وكيناءتتابفي

 كاع رش اولذااهبلاب لون ل تنوقون اهل ملا سزكان تلو[ 42 هيف ماكل اورد امزيالاماب لاب لولا

 ضجر. اناا لاوس اح ايش اور غيل اطمن ئه اود ل امد نتالغ لزالاظرت اذ

 ٍاطسال اخره ئمالا نط تكة احا ذاللغمل ا تل ندم نينالف نما زانت مد عاما كسري اظننعحلل ربع كليا

 كانت لهنا, نع ناطز نقيكن ارعل نضع اعد انت اك اهندنجالايؤطض نال زاكاؤ ردع ذغمأ
 ٠١ هدول 0 و ل *

 ”تراهزع(روابتلا كك فوقنا ملاح اف ددع شمل او حا وض]ح زعمس لوقز عل شم ظ

 قوتهم انتبان نهدي نزع ونصب مل شالو نك لومي نيكس لش هونك طا لشد
 افلاومك ناو يللا للاكل غاز دمصتس اهلك رنات ات ناككللذ وز 0 اما

 دعاشل لعشرات الاعلام انك ف انل واعلن اما اوم كير ١ |ييالا دو راك فد لو واحلا لمعلا
 الث لذا اخاثل فره تان لزاكلفد نجوم اهنلاتا الغ مون تحسن اهلا وخل ءططونعو هو لفالا |
 كلر نن ولع تزل ضتملا ماعم ومالا فالح !طع وج مق سو خخ نإ اذ اول ع شنط تا الاو ريف
 انَبا؛ اهنم عدني هل اهنصفوقو مرو ءارؤمالاز لوقي جفضيابانمصتلا )يضف راش اظلم 5 ململا
 8 اديني دلع ان نعنا ضير دج نعزي ليل عوني زيا عدنا أك اَنَباناهم وو
 عاب نعتج اكلي امام تي يدك سعر عوار زك لل زن ؤم )يال ئزغ نؤكلمزيلع
 فكل زا قز اؤنتل يوب تف الدف زع ظن ابال هني نيعيرنازسم ل ا:يسلا ين سز باي غير ع للا
 تولضر الون اوم 3 ل فركيل ين اضرالاتت اوه عدشت جن اكل اشتي غليل اهلكراذي لالا عدني ل انضدقا تا ا

 الولف ادد احا تيك تل! اهات لؤخن اون ارجل لان ءأل /لط اش ع ناكل اخن لونل عمال املا

 لاا لجزعبا انبلا خاج شا بول لاح ىلاذل لوف اضن زلت: تشكن اكو لون نع لس
 اان انضقف مي ثنايفربلاهنغ فوم هنا انلان نز كلل لايم نال صو شاي نال قلع ض تسقى ختم |

 ةعاحاني مما لوطا اظغط تلال ءلاوثهف ضب مُعضتب كانا هر دتي, نأ إإَل الفيض يزل طبي د

 رب: نال: ةلعزناكالازخؤهشادبان ل ثنا و بص صن انس نادت نعد غو شمل ةرذيرع
 أني حلعتَح كمان اذا وخلافات انمي وخل ادن رمال كم هنصزم تاخرت نبل الذ |
 ناكان لطدملااكال ذاك لهجزت ناب هيف اذان ةمادنع ينعم يرو رم عدؤ ف نيد دان نعل اشف ظ
 4 ةجرد و زعكسل ن1 اك قايد جر انمار اشي اذبا ادا ادا وكيس اك وكت انم نافا|

 0 71 0 را ل نيك قا يما اق
 : 1 7 7 رن , : 5 1 1 ع 0001 1/١ -. ام( و 5 1 002 2 را لارا 5 20 ا 1 ل



 ا 0 حلل” ج ثولال ىلإ
1 0 50 0 

 71 الف 0 فلز 1 20

100 2 0 0 
 3 0 و دا 2 ,

 ا ا 1 2327

 ظ 0
 طل كلمت غن اناذنم ل انرمالل نزصالإ مها لع زك ا كرما 0

 ا مجرور نعتمد تبع هلا اال شر شا نلانيكومان لي ل 7
 0 000000 :.انالاورتيناسيشلاوهيتشلا مقفي ادامضم العز اكان كفو انهن | ىّيشنلا 5 1 0 0 1 يل أ تا ! 00 ا هاوس اف يلع ندساد| ْ 3 ,ر 2 رن ا 2 0 ل ا ل فيلا رجحاءاينتل لانهضن ابل انوكيابد اين ذل ان اكدتس ناك تاقئرخإ 0 نع ل 0 3 ل

 ا اال امال ماًسنفل صان انتشال نمل دا ايف ةدجانب نبط ليلا اننا ايش اثنا, انما الَع 0 0

 |اهليصغءاهايض عج تاولغلاةهركرنمل اان دلل افا دانالاسديتيلقءاشن افدتتشملاهربوت م مولملا |." ل ل"
 أ لك ذكم عنج نول ىف زسازعل ,تاكتذل اهب لنافذت الون لزم عمل او هاكممالابامضفلاهاطائمانانع | |

 | نييلاعف 0 ل 2 : 5 3١
 0 نعل !قاهنوك اسال اعل ابن اجل مفيش ا انماط كد: 0 04

 كل لا ناار جسرا 1 اسما 0
 ديقزلاتكلا, ادناه نج قره تل مللي بنشستاذَدانزن|باواهللع جيش ءانضنالادانتملَدَ 7

 | كراقنل ارينا املا 52ج اله نيالا فانا دوت لون شل راسنا كين قزم اكول متلو 0 0
 كليب طم وز نامل انادي شتان انملو جراند انيالؤماثستالا | 30 ل

 ». هلا فاننا اظل طن وقول علاو ريل !ىيطتنلا نشتاق مهين ارداف صعب اه هنتي ت قلل ةداشا | 9 1 : ١
 تاهل كاملا, فاننا ضخال انكر بؤاملإ لئلا اقول نكد طول اف عتمانوم بلا نط نانلا ظ 0 ا ا ١
 يام م يسرح ناشر رانيا دانس تالاف |. 0

 لسج لرعز جرت رع قبل ازجه ل علا ىشود تاجر دة بدا عضم عماهضتت تكد عا اهلْضق »أ 0 ل

 سارع زيووتح ندي عال اك طعون مزاج د را
 ذقن ياللا جيونساتع ايمو كل اج وكساس ت ايت كسرت ان را 1 اطلب ودرء تشاد م.داذاوربتثعبشلا) انا ةهيإل !آنل فال ضوالا فوت نوكيا ل افا | 6" 4 4“
 تالت 000 :ءاكورَْسَسمَو د طاورَلْغَك 00 | 0

 ازعب لع كيل د بع نبع »تا لتجار اف ثرخ باكل ذاننالاو م نذال ْ را 0 نأ

 عن نال دندن ةدالادش نانا زويل ل محن تس ؟انغمل انشا ةبرأ : 1 را م

 “.١ يهل اور عام 0 لانك ازتن كتارزتزو يحلل هات جدودأك يده ههءادم هدوم | زل يتسالبا

 اغا داثتناديلم ضيا نان لاي اعز اانتاذا باج الزةعللذ اذباكا جاجا ئدانالا 0و 0

 للان تالا ندعوا نتاج علاج عرش ا تون رلالا ىلل ليما,
 لاف انيالتنزكت ياقمر قر نيا ءاالتأيج انتظم لبياض | | رنلرار ن
 هجتلإا هيتس اندرويد كنان اونا تل نازلاشتت لت اكلتسيتل لا تانك | 4 0 0
 ل رت ا جما نالايشإ و .ةةاطاا جن

 قانا اكان |وبع نويت بوه ّريداطن تامل اننا لعلي نهال نفى هن اين تنقل يعنْلا 00 ا

 ا يابن ميكس مقاوم منقل نال نا جاذلاةزكلااموعسم ا سون نوكيا نو نانا 0 اي

 هاا ويامن داود اوبل نجنتجنلابكلاوكنل يلام طنجنل ؟هاتاكس ودب |. نكرم
 ا اذاككم تامل بابل ا روجعت يشر اوه هز وتمشم | "ري امد .زازعا كمال ياذا

 تالا يحل افن امم انو ْن



 مساق عدس لع ءهسلع)ع 0 هدا ليوم

 00 لوقو لونه طم ل اناةفا دنع
 نإ ايل دانس للاسفل اخس ماكل لوتس 0

 أ اتمنا مواد. ولطاش نيالا اشبال لسا اليا اتيت
 | نوكيفلل كوه تاو ا: ذاع انماامَعب ومش ثاهْيَلاَتال اهالبيوخلاخ عقيفدننلا اهنم فلختالا تكرار

 اش نال لاكي نسي غزال ةومذ يت سيول لشي طساؤب وكيف فانلاد
 لا جانا ىنالدإلا نهال لا خنولكم هولا وو زدت اونست نونا ةيؤبألا

 ْ #1 د نايل كأم ادا زان نادال العدرا اشياضن
 006 امنا : ل 1 كاهتادنع جرس إرليعو

 ظ الكتان نااار لكان مكان انئاداثماء ان وهدا انيؤم خوه زعمداذا

 ب هههليش مهر ]جس ف 5كيلو انبوب ف تاامير هع ا

 | وويل اخلاق همته خال دانا انيأتلذ ثا ءانبل نيتيمطل تجوبن ياك مهو يشم ثيل
 ان ضفرعتشد دهني لنا 6 ا ! انيالاهء اشي نال لل اناجرَسفب ]:والسا اهل جرع |

 ' افيْناتض)كلؤلشم انااا وكلن اخ نيت تب !ود اطاوءاش لومي من5 نبع ابا نعمهلاةرانب | 1

 يفت انالخنةزانل اقتلوا: نودو سكيب طيلج أكركل داهم
 انطق دجلة لل [ةقل نجت ابطل ايزي قضم اسنين لعزل نت ةتسلا اا

 ب داق بكا اهب شيازجالنإلا ألان ان الملجش تن تاغ تان 507 ما

 لة رس ارت ظباطعلا تالا طع تو ع تتررمو ثني ثتيعموفلابانعابط نعد ام عدو أ اهزأو اورد

 2 21 73ج7وئلةشود ذر زول نوال اطستاانولس نات ا

 رنه طحت تاور ا] الان خل ضان او لل ايلك 0 ا مرابَحِاولَب

 قانا از طتعلافالانسل نزعت خانم 5 نبت ايا نمسا ممن نهئَسلاءانم اطل نيتعنشم

 0 عم ا زال اوي ترانس انتلتفالا! ولا ع : كبش د لنا

 عم ةانناك قلن كلانس لو لف كال ةَكضرفر اضاف: تحير مباع ايم
 ضيا اً اوف كلف ل طنز ار عل عسي وط اهنح ل لنزع [ك هل قد نؤا نب ملفا ايلتس #
 وفلا انطج لعن: فعل نمل ازين مهلك ل انغل انضاطنسالا, لوني مون وزن إ لوقا امض
 رفا لل نات نر ته نان ل ناش ناكامتا ل بت يؤكل زا هرخاف لاق ترحل ةدلنإإ

 ا ا مك ناقتي كالاتي اقل لاانسا ف ايات كتل 5

 ا منيالقا زا دلع وزرا فاكتب انزع اطل نعف راه الل سب اعلشتج الما اناددانقنل عن
 , الكل نمنب لعام مول اغا كوز ام اذ لوح رض نال اتت سنين الطلاب

 جلف اماقلم ثراه حنش ةدانز نوي نط سبام نفاس عيت لوف لو 0

 لجل اهو ءلد انس شل شا هماينح ا:ط ترف اهات وك هند مالك تن و كتن لمن هايل 5

 لتحت كلمات لإ ةتصوخنلال كنوز مازال ير الفخ : وا

 و ا عل اي اعتني نكلشت ناوهنلا لتلك يلح اول ارك :دانت ار

 اميه ا انيستا لاكر بناتي العمد
 وعصر انواسينا 9 ةلقسلاو : ال م ءاننش اوان مالاسزل شتا
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 دج مس تانلخرفتانؤظنارَج *امثل ل اودداتلاواخ تحتال اذ مانع ذاخ نيدوضن منغ

 | ماش ثمل فمل اذ اص ال ضن العجحا اهلانم عناد اك ايسش ناك اخ هاف هلي جالت لوذاداكلا

 أ :ىم اتا النعل اناا ادني غبن ادام | اياب اولي ضب

 امها اهلج حاوزف اكلاوزفاطلآ ويا بن نيه اور نل ابسج ا نافل اءاوا لن اةقاملا عون نادل غشسالاءالخا

 هدو ركلافءانضصل ف ىلدال انطغل لبست ملغ اياز ول انت نال اذزالا خينطكل ال الت خالاطعدعبلا تيرفلاف

 أ دوت هيج اس ذد|لكءافإبن يتكرر المل هاش فهد ايل اتت فاينل فخ تضل وعلا
 | فقد اع طغت اندانكتن ات ئسانلا ويميل نا اكان هضنغال اهتخا ”ثاذهغستمالا الن ال اكل ادوح ان

 ا قهنتمل ام صَولْسل ١ ال امعَوَمَصم اند اة«ههنلن لنابواخت و وثب كيالم مال تا كاف هد اًخلماجلا

 هلالي زمن كل ذانس لزم لبا تك ء انما تاغ جرجس نادرو نف خانه اجت كتان! !داريتكلا

 هيلي واغاني لا وتن هود اضن ضداذ قلعت جوي وان ال لكم ياي دسم ابنوماطماخلا
 متبل اخق ا انتا ل . نوكتل اهلكت ايوا اهيا و] جيش ]خش شن للا فلفمقنصل ا ةرمفانتةلشخرم |
 الريل انني متلك مورو

 هةقلطاو نخاطارم اهانه مورغان هن شق ذختداثا اهيؤميطتي نامه اءونعلل اج دج ارو نضاكفع
 ديف ثمان ةدافثل اعتب اهلدن امتد هن) اماظمرانل لماع الث اكرر الا نم قرات اظفطل زمام | ْ

 اقع طفل قرف يف علوق خمرا جيل اذنه نال ناش مش ىلا عيانمل اتا دام الجخ رالف
 كلنا نبال ةريزش د: . اعز لهي اهانه نموذل ملا و عه ام انيضن منت اظيالاو جول اتاي دو رخع ترش |١

 ملا نيد كلم نإ تهزم اهنمزلكنالاكيتب ماكس زضضد اياز ؤزتمن نجرب ض تب كنج ث نجى انف ادن
 | عبي لع قودرق مل ازعشند 3غ لع اك ماش تق رفض ام همالكن اع صتمخام + تبعز لك ص تضع ةملائن د نما

 | يخجل لها ذقن اة انش الترا لجل ظل انستا كلا ةفامط ف لعيب نيبدتكلا
 أمام كالذي عا معن اَح الرضا نانا اعز

 | 03 ةورلغ وتل يشتمل :ةملاليضعلا ل هاك عقله اه انف شج] هل لئن نغم ضوو ايو مع نول انج

 نس ومالا اانا نان اردني خد وجت ناضاق ضل اما
 أ هلْيرت ضل توماطلا اكيتناو نمت نسلم انآلذ رسما“ تويكتر ا اس ممسوهوءاشانة انش

 ةياغوط ان كدي بيلا التي قانا جماخلاومكماطس هن نوم لل رمل ناك ل ايضا:

 | مال لعب ان ءواغل لل 5كارموا ملب ابوه يم اذ ت قف دل نوكبآلاث نيش ني ناب ماضل ف هلل المتن

 | نمانسنل اوزركل افلا لقد احس شا رهان نوي ء0عل ! التم ااه دسم ار ةاملال# مولضيال تماطل ل |
 | اهلل كلام صل زك بل طن اكاًيص انو ]اكمل م العنسي طعس الا, متءلطت مايعاءاضمأ ل ممن

 ْ ماع ماك يلع انضاذالا ورسم هيي ب ا معؤاو اك[ ضيم ا ساجإلا |

 | ينل نيام :لاكللنلرممال كلان ناك جول سان نجيح زين بيوم ف عضن الا اونا ومي هضنا ماي يالا ١

 انامل اغا ماش نإ متت اهغنلط ميش ئدازركلا ملك ثزدئام ىاديبملا البان آ امكن |
 عاني تناول تول الإ مفاد اكان فوزان طم انام ان طان قال

 توك لع ايوان انناكول تاهت ان]ضانكه تنهال“ ”واالخ تلف تن دج حك ارهيلف ]خرج نرش اخد

 هاب ل لهل اقصم ئثاللا ف ]فنان اعيد ضويتفوق متناول نلت لا هحضؤر شن اهتز معلا

 اههالعال نوم ارنل ان. اجب كا تلانعشا انة ا وكف اذ هزه دل, ناك نفاد سمن صو

 0 د تس اضف اهتمام دا غن نزم لاذ د2 فان ضا لعب ث ابولخل عانس
0 



 اي 0 ١" 92 كلا .٠ يح 0 5 اجت 4 جك : 0

 7-2 0 6 3 اإل 1 7 5 0

 0 1 ا ا ير ع لا 20 ا ا ل ا

 ملوث ثاءاذ ان تلد ناذ متر: امل اذطغ ا انام كلذ لجالومل عبسي ثضغف اما انامل 2 اطبع قانيلع ثنات ْ

 معيض نشل نكمل زيكا جاوزالاوهانالإ الفان خانم الع انش لفرحول ان نتج كهل انوا ئاضت

 ماعلا املا شت انا نج هي ولعن اذ تكانت شف ذل افشل ا هجرك للحل اوف تو نيل طمع اك اكاد لنسل ليل
 اعدم مان العن اند ان ميجيائ اهم مناع طعام نت تمل انت كل ارح ثنا موا ومو شملت هميم
 اهني خزمالمب وكمل اولها ثنو ل اذيتضف ميت شل اننا خفض ران حاضر ايد الن اكل ة ونين اهضْس كوت

 . الع تلم نيه ةة نزل لدبي نقر للجد تتخيل نكن لون جيك كان نإ زول
 يوهنلب ئط اني لالش اذ ااهلإ ب كل نافءءانم مات نجري لكانال اذ. بول وكامل جنب ىتنل انما
 الكا رهن ناطحة سيان ا. اذ منتمل كن نول اق ذع تلات مدّ اونا قيل نإ رماه فا دضغالا
 دف أذهل ايان ذولا دن |: يخاف نياق جلول مما هنالل تلخ رؤس صول. لو جزعواطضلانلل
 تت يرلارعذسلاا> نهم كاماتخا عقم تلاد نئلارز نارا جس اهنانرا لالا نه ل انشا ضيذل نانع
 لو هوحايدشاكايترطف د تل لانج اه اةتاطنع جلت ظننت لزعن انطن باله نغملجل راج يحير
 :اخج منوها |نسان) كؤقيحلتل انزين كل ني نفةدامنل واذن منوم كاوتش ان

 فا ا رد : 5
 تقوي نيل رخام فاوثلا يل التل مل ةخيف ا[ اناا اينذل نؤمن لذ قاع هنا نكن نال فشلا
 | ةلالر اه الازم اقناناطالاهذح مانا ل اذ بلغ ل الإ تصنيع وسمات ظن

 ةفلع اناتنمتل انسهد عاهل كورت نيوز عفا اح و لا! ]| ب |
 تي فرك تر اوصل فلير دفا [9/] )الضم [:لفز نونا يلع لزتاد وسوم مل امق حدا اقن الو |
 هنالع نار زف اذ لنا ر طكنت جاوتشل كفالات الدق نأ لكي حل تل فطن |
 نافذه مهش زنا نضجت الويب اباننمل اة عز عم كروت زعل ان لتي لعبور اغسل
 اك افيو نيكل زجل قلاع تيل زيي لعاب ولو ددقةلما013/
 العلل انا [ كتان يلم اطال ان ول وع وزعز يل شنت نع مؤركوب داب نعزد وب عكيتملاني]ع أ
 فيل اله تيكلومت نو شلبي لع تتجازم لذوي هتييطع دج نشف ولمس الانا لاذ لا
 دلع يجز يتنلبتشل ا لاللافاطسنم و ككربن شن ا تولد و | هيفمتغت ال ذاهب

 يتحلل م أب اخطات فلين لسباق وفضة ديا, لونيو لهب لهن يظر قضت لو تقتل ٠
 هْيالَسْرِبدِ كافل نؤضراهينتدم قضاء زهسنعتع لاك قجا] رول كفل
 يضم |ءاشل الضمان نعال فتور ل ل انمي ماذا هزم ةرقنم دعب ةوكلااك اجلا
 اند د نعوشلا) ل اهيل نوه لنج اطفال داون طب ةطبمالو ملا من ولح ا” خش لحام ٍتمْول مال ل اعدم هللا

 ةووهيضم خش اوكماشسفف كوريات ناو يسفر نالا مكر طعن نا ماو خيش اي تدل ل اذن نسوا! انع

 نهال اعز نوش دولا تاك شال لل ان ني طضن ل الو يه كمل انف اوك كن ارض م اذكر ضن
 ذا نال اكدوا اضن اور !نرطنكدل ل اطفانهن صوان لفشوزدْسمرلفل اوامضفل ابن اكونيرطشعم هيل ك6

 الق نال ذمار نيو اناعو طم طفستو لع زعم ارت يتبل او ناظ اج اذن اخرا رطل كلان كت اول
 يكبح نوازل اف تال بن نم نر وفعل الانتشار اكا وتصب الاب ءان نذل ناكل وصلا ع
 11 دل اننوة را هنا انيموعَو ياقا قلهشر ره ناطتشل ايزي اهنخت

 رمش جيل اشتي مواطإبا خيب ان رضوا تاومتل ليل دامضوغم كاي دا كم عون لوا ذ ض موادبكأ|
 أ ائلمؤمنعاذب جزى ذل مانا: لنه هنشلا اقذ ةراثل ابرك لن ارك نأ كل ذاع نئيزانم
 0 ءاايجؤيوف كيلا د دانس تل ائانشلا اهتالإلتتلاج اتننلمناكامازدازمت ضو ا انالغغ
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 ا ملع و: لمكيتس نكت نفوانجرلونفاطلا رست ةقعزعفاطذلا ناطاكي انكم عؤارنغل تشم أ ااا ا ااا 1 وث ة0 0
 3 ْ .اكيانانتب كلم اند النيش مل ع ديزاد زم هينا نع انل زح هبال هت غهاغتح لون 1 3 5 7 0
 اقم 0 'ومياحَس نايف باز يؤممو ينس وللا م إف ىنلخل اةضؤلاب نساك زل طاش طرا يرق عضوم نع 1 3 65 1 4 و ا

 ا افاد قاس قانا ل لل رسال | نس (
 ئراالوت امال اص ببزو أد يع دا دك ا قيم تاطوو

 00 اهلج فانبادسالا ماتا كد طال اوءاك] نحمس ضرس هن كد ةدع جاجا
 تحاك ثباكب تل اؤضرالمأال انتعالاي] كلين ل ن افاتار اس افت نيني كلذ نرمايضفم ضيا لل ناككدا
 اًيطنال ضر الورش وز هل المل نيود اياقا لا نل اس نان عنف يلهو رج يلع

 متيم دجوردمالا نمرود اذوتيشل وتل امي اذا ةءاسشا هوجو هل ص هيوصي ىذا سؤؤمعل القا '
 0 ا ها انش ال اني ازغ هدي جرسؤحنات اة تعن قع تفل الس ف انكر شم ثوجملا
 الانف نري تل نضماوغل اكوا الدز ل ينك ولتتل اناظافر نشل ن2 يدون اها لومنا ملكا لين لل
 ةم 1 اطانفلزم هراهطلف املاك اا هيالكانؤمالن ديال الكلاب اهتاشنا ةرخت م قم اناكاولد ا اهذترطضاو

 انلونيهنزاورناكانيل يخط كم هلت عفوا ونين ابان ينم اغتو كفلجاظ از حني از ط غن له
 و جالَعو اياك الإ ايا هيلو |مانلاالا ليال هنا تايد
 قالا اناناكينااذسن ةنسووةضرؤنلاخاازخا» هانعُم قوه هلا زساورهطتنالوهتب) تك شل اإَسو ملاوي
 قرم نل كال نال رضتونمنل اوربا امينا س اهنا سدا انوفا انة مانا للك لضا نيرا

 00 انقل املاح رات زوامل ايهم نم العن ارياذ ناخد
 ًادجمضُوفإ مث علوا اكيدراظنالاو ل وغم الهاي وم قركعلا, وخلا ةدانخا ابا, نفد ل ادمن اذه
 اق]طن اهذعقزتتل دانة رس ذا نو توري ز| مضت مضتز ل ناك فاشل نابي نونكتد اًيط اهولملف

 000 مهنا كاان لون هنبل كان انو ع باب تضم ضاوخم ا ونمع جنا الا
 كه لود امنا دتل ا امضي نق مجسم لو دف نيت طلة صون وطل و! فقحال

 1 ونا مزج 1تداذلجيرعمم ناتبثن ةيومدئخت] مما نلا نمو ورح الاءفضاعك نسهر دق كامملاغلا

 ا ا لتملاو لكل نب البل ضيم هاطتس ايبا او اضاع نم لعق طل تزايد اؤث حج ّ

 7 دارا ورلعو وش ماكر نر نم ل كاش انيلكن ااا اراد ىضضلاك عقتل اك فلا ضخم او نمكلاق نامإلأق 20 2

 السنان عوقو هرج شنان صنب اسافاءثانئجئن ئادكاتل اناء انل غار ان اثءاثل اانا متيتشم || رقت نيل ىلا
 اسلعحَت اخل اني اغل ات اللن تل ريو انذاك انناكرتق انناذاد ذو انناكا دات ف للعب اج | طوب رك كلل لد 0 رس 0 نزلا

 ان تنال نول عافني | وايش ول طؤمال ال, عامجاف نمش انو اش, نت نعناع َحَتَم را

 تكا عانضالا زج .دؤج حبتان وخذ فل بعو سل اوضقلا رتل ءالا لاذ دحد ١ 3 ١ | ١
 اهاضتئانكسن اننا اهقتيال ااَصُو وضخ و انتا "اضن ك0 هيكل لما سات مدحاز كل رس ايفل اباّصقهو

 انياب ئاططت الاون تاو ةؤمل اءاطغاش انتل ايتخا اان اكمل اهلنا لو طتحا هيد انت انذلجلا
 ١ م و دواطتغاوناكماذ اذيال وجون ل عزطاحا عما هيرست

 يااا خ:نال اكس للسن اهلكامجالاد اطال اجرك وجداول اند ازال, باسر انكماييخألا»٠
 د ا

00 0 

 00 انمْسلاَن دج 00 0 ظ
32 . 

 2 !|تللقوز ذفيا عا تمول انيحالا 0 ىلا

 0 3 م



 [8نانهجش تيجو اندش نع جداخم اببسباهميفد نوكيا اناوليلالة يش اهنعا تشي التيعبم انكار
 ءدزع هلا انكار نتن نيل انيتشمن هلنتن بولطلاوم لوالاد ذل لللث نتيجراخ يرحل ششم ناكما يع ل طأإ
 اوصال ثلا و صنوم خعانتل ابيع دي شملاث دق [ّياوٌنٌمرطتضماذتيتش غرو نذ انش | ناو اننا

 لذ اوشا ثبالششل اهب ابو افولإ لف اثل جانو اكمال دون اناميشاكرذا اذا ائانيملعنا اًيليتو اان

 تمن اان اونا طي ممطر ناطل للا نّم ااذاكنرانالا هتملاءز اني ارزمل اوه قوش :١ ضنك[ ومسف دو لب نع
 : لعد جشل!  ثعج'ئذل لاسفل الل اوم اذ ان ذا« نسل ال ضن ارتخَو تالاشسعل ارسمي ذالا افاتار وثم
 نال 2 ايدل الفايس ال نكل ذل اغال نشل ان شن اطر لاقم ىلا« ننلل لورنس هك طيش الطلع اذاكر
 ثاتوض كطائرلل ابْيفَحِب لاف اوم ث دهر ك لاو زييشملا مازجادنعةراورنغ رع ةرنطلاو ننقل ا. ”دورض
 يلو رنع شل زن نا انزك معنلق شبا قط دنم هنن ئثدؤجو فتن نا الري ضن طعامه طنب بزب
 ذاب نال لهن فر وبر اين الار نعف نضيف نإ اء وضل اطدشبد شن الان نشا فلنا

 | كتياشالا 5 مَ لَِملأايذ ل مآ نورس الضم كلذ قاض مخ هزم انا الصب الوحم ذولا وكدا
 تؤلف كارين مو البنت اخف داي انا ننال ذة دنع فاز يج فازت مخزن اهزعاش ولا
 الاقل عطقدلوهسبكل الكور صف لذا امش لعاب نك اه شفن ىلا وي يلا عت هت لين كدشسنب
 عكا تهت م هتلن يين اناث عال هل هداك تاذاجبال هناكدانضالال ملتي قر متاملط مل لا يزل ابا
 نير :كحاشا ل داكلمبتل لعل طق دز اهيل طك عن طيرصق ناثل اكن ؤقيطبالا سائل انلكي ن لزم

 ريو نسم عزدوب ن عكس اوعرلع [5 ديال اس اغاشس ف نوكب نانا هه ىل الكيد ننعم
 داعهس بدكم | كنف إل رم اش انا عز نعمل اخِلَعش الَصْش الوتال امل ان! نايل ةمادنع
 نام مه 11ج ج[د شن هما: قزف دعامل اناء عزو ةناظلشي زن هل وخاف قف هاا ئئتشون زير اور انا
 كلل سو كاش اذ اة دارسي لنغإ انس نم انشمزع 52 لرب رقَرل عارم اك رانا شاءلخذا هله
 تا ارباب لكم هاجت اهنترَع ورب نع ةداعلا 5 بريا !:مناطلشس ف كوكب ت لن زعايل او نو قيال ا

 يش طالن ف وكن ثلفل سل اكالمن انهإ كلش لاق نسحب ذل اذ دلل قلك جرا
 نكبة لفل رونهفل ةنايئرتال انبكك مف نوتات اذا ل اشهى لت ارومَ ال ءَوطقرطاذ ل ميريام
 بل افنانكو انآ هباوجتوتز كه تفل ذم َتلَمَس ةماعلا لفعل انوع نمل ىكآث نادر اناا ركل.«
 ايلا اي ذا وانتوا لعن انا أك اط نرد ابغي تعامل, [ 20 للملا ايري هال انلظن
 هثهال ل غل اتت خ52 ماا اند امل العرف كلف كلر معالم ا اندان !!|ءالاضؤشانلفف
 هوت ناد اانا لل كفالتجؤل قدوم نم ا توةحلئافيكي ناش اها تناسق انا انتة
 لعدم ِرْخش الك تاني اهنا: وو ناو قفود هيل وطلاب واه اجتنالض ننس
 نإ < وزيري زلم اهفانعي رخل ذ نقم انما ذاهزتض تاذلآطل اف دعاه شيل ولف انه تاؤملع

 هتجالهالؤاووي لعد دنلاز ذيول ذوات د ل اطبع ز ضو عيز ضباب
 اقلام انوش نائما عضل كانت انامل اذه نتا رئ انج اول نرتب لها نرتب انوقساور ذل اله السبا
 05و اال زاركلت هلو نب الز انطاة لصوت تَنْيِلب ل اندلضاّموف اكوا انْ اَبَ
 1لتر دوب ضعت نكد الاوادم مانو كيكز انك ليل رت الل اه نفض ود دو داداوههل
 | ةيئانطعس داما اتلتيك اضل كت ردنلا انتم انتا فل نالت ااا اظت هلال
 طل مانراسان اكل انتحل اذاناوحال اوم ءاتفشلال نمل هانت ادا 11 لد سملاعضوورتس ل نملاو هزت
 3 دبل نقب َنولياذلا هون اني اذطف ردك ا دملا ((2ر ةاضض تكايتث كنق نت
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 ا 0 ا 32م0 0 1 0 0 0 7 1 يم حضل نوح

 ا 86 4 0 ل 0 1 0 را
 0 ا ا 0 7 اغ تا ا 0 نداط | ل دا 3 ا ١

 ط ةوقشل كلل دان يمنع ئحوبلَسر انل ااهاكماملا «نهانش/ مغني سرتلالمانامدلالغشتا | رتل ملا
 00 "ناقل اسانم 0 0

 | انطون اقوم لوال ل0 ار عمو ككل اذ هب يان اغضي انعام اذهل ناز تالا زم قرتس حان تلوث خ
 ظ لهاا تالا الب اويل انشا اكذيتشل طوعا لجوال اظل | اعل نفي منير زمالة عتشم هاه
 0 ٌفْرياَصْم انا ذم الانقطاع طوي نان !يانت ]كاان

 ا دانكن يمدد نكن هرعس لا ايم اهيذمهمطرتبلا 0 31 : ل 5

 | 3523: الاجتنن قفز ثان ةنح الالتفات قف هما اناناك اجلا ةتمادشل 0 هبا
 | لقال جا خللا: 8فادنعي نجي علل ان يطعن الع فلج عزب حلت ُبِاوَص اوم 1 0 5 ظ
 ليما ضن حؤانعب انا [كينوفلارزاماؤعت اطفال لزها جكاذ انسي نصمم |. 1 ل روك | كما خويي نمو موجب أعشلد كلغ تلج تل انف ةتلخلاالل اومازؤ خيل ضوص تال نالت جانلا | 0 ا
 5 خاش اءاهعم نش دهن بون ل شلغرتت نينا حت اهام شان قل اهيا اامبلعش ادت هاوزمسج ا 1 ل
 فتثاإب اك ”عسو امن ال اتذشل امل تضل اوي الم لذا اميل اسف ل ا وكلف لما 0 3

 انةبنإ يكاد الو جلل اغتال شل انة اح تع عا عوبانص ضن عاتي م نمش نع أ 7 9 1 را
 لاق] انَصَس »بَعد نعنع رد ورعان انهم هج ملاغل أبا نين مال األ منجي للنوم 0 ا

 |0111 ع كعشا لسير تمزسمح امل تا شال نجا سابقا جادا لف تلح لجل 7 0

 ملم يلاضؤ وال اق اهل ادام ل امتءاضوفن كلف تلج ل انعاهنلع منشن ةصاتل العنف ن نانا

 ادبع لنزع ا جا هاج حاكما
 كي نام ةطدحالجوا ريغ هنا ايار د

 ع 3 هاتان طا :رصن ىذا غمتْملإ نذل ان ايئرشحل 500 ا

 ا هفيأزا 2 ترف الولف قار وخد تمل انوكر ديال خ اشم الاف اف داغنعال 7

 لاي طن اذ ءاطن الز عاكس انس لاه طابا لن طعف انءانل انتج يت جلع ك١ مر ا راثأ و“
 كا لانس لتت تلمجانملف ل انشا تشن الإبر مرور لرد ال انَمحَعبّرا 0 را مر

 00 سان ا ا 9 ا 0

 أ كادت ثانالنقطلا غفل ليزا اج ب ظيلج رضي م ىمإ ان هيرد أ عطب يو أم نوتسف فره ثداذ لابو متع 0 را

 ان ”كعغب امو تيرم لا مل اهسن كوكمن الضيم اتناول الاخر ىلمتل رمسأو نالث مسن ف 0 4 1 ١

 | ةتلغئبالاططاطت اكو ةتادن ابا دلثسل انوش لما: ليغ اعين نه دبع ع ل مزعج | 97" د7 يم :
 2900 عيطننم كلون داتا ل نهال مندل نتن |عيططتيتفل انالل نوكيا ل هت ناعيطتنلا رك ند 20

 كلقلشلاندهلشل تولت سم مق مياضون مطاساظال اهو[ مولع تسااةقلس الاخلال ١ نيا وال ل1
 ”؟3كمداضيان لن رعب خزعل انال ول هبي الظن اواغعي تلزيغيط تما وكي/ ؛ د دال كوارع 0 0 0
 « لن افاق اميل ضوفن لاق تدؤ نغماؤت اكن ومجاو وول اةنورومجسانل انكي لاف ترن 0 3

 ةيلؤمس ل الزاي انيؤرلما تالا ادن لاةنتيبلمد تملشسل عما اكآواسان يللا ثل ١) يمول" 007
 قادس انما عانت اانال اني اان نتمنا لل ىبااعتهرماط ةاطسال فعلن ١ ١ رس ملا

 ْ اتعاب مشن نتا انشونالعازال اكسل انت ئيلنتح اليانل لو نع يتكسلالعل ا هشسالا لا 7

 | هملعل اهثنأل اوجذ نري ذل لس انكس دن عومي ل اين فانا طن لاح: انيالتل اهل مفااف كتل اير مسلي كمتأتا | .ر ا 2
 مىد



 هال انسخ تزنجا) فد اضن زيان اكلف تالت ل رص قالو هدول احدؤجو فالكم دوحو لاخ هدصنف الث
 نم ياو طا هو يس عع لوقت
 للام اتنإ# لجل طاحنتسالال مهنا با لالاشع كف عطس فالف هناي الد ل نق كفي ط تسول

 اهون[ 2و عايل يعش ادنع فل ةع ذل م]ةذع أك [ًفيايالا اًسوفمالك رؤجاوشبل كا ذم
 الانا تا نهال يال اداب فاس الاتلاجلا

 0 و و ا

 .ل اهتمي ادارلعف لاين سم ناكل اي ذنل مهكر ميكي هن لابو طاطا تلزم كلر تيل لامن"

 لقب دج مبسم ا ول

 ازعل تورعتمب كوم آتنا زكتمرنيل ل اناوزدكك امن داذاخلب رجا ىشالإ ينل اي قدمها ةداذ
 الاناشا لاش داش غنا 2 دانا اقم تدئلياو

 لش لهجمات فولوا سيئا فهدا اولا :ابرهند زبولوالايلمعلا

 |[ يراهن ملزوزع تجر ونيل ٍنلمش اريلق ناب كف اخ اةفصافل ادي زاكك ا مقُكباذ ان ضملَجتش لنا

 د كنالال ل مايندحاو كو ينج ةببَحَس لاظاظلنعتردن ب اني دانا ءازسا احتل

 ْ اسالي انك هش اانا مساق ازئاورثز عادت اهقلف اقع انت لباس ماه ناذانالاكعاؤل لم واخ

 دلل داجمش مضناةزكل لف انل لل تروس نالوال الواط ضف تدل ار خا اناغءلاقاننمان.كاكت للإمتولطلا

 نعل 25912 لابتوبات هيتوشي هالايام
 أ كيت شيع ذ الوان يؤ. لجن جاك ترك ند لل جفا بل قنا دجشل مل
 كمعتع (© كرد كرولا لنسب انهضور تدان رلطد مة تزن 30ش روبل

 يل ةلحفلح نوبت لل : الكم ادع نلت ل متنا 0
 لوف اغ ايلا“ كبعتت ها الس اخلاق كاتم مباوثالرطت الوش نمي ف نيزياذم 1 ضلنل

 3م هدا بالكل خر اِبش نوط ضيبالناو نوقيطي|' ئه لكي إو نوميطن تال 5 00 ابْمَها

 با اطال ةاابإ مالاسمان فج [ كب اطالع ةعتل ا لززانطتل اقالة ودهم ءاضقد
 20 ]ع ديعز اع مفو رع ا اتت ا اليشم ايلااتم

 لعمان اكل لان غظذ0أ1111 111 رتل
 0اهنيالة لطف جايزطشلذ نومه زيا ماتا تنهش تاز ني عمم لضاتن انآ [كب

 الانا العوم هزنش بح ون اكمالانخ تن ءزؤنلال اوت البابا اندكدشلا

 اق ان كرد انلف إل ةاجججل اهب نافذ زاب: نفل يجف زهدشلا] دراما ل عش داعش تالا وريم
 للا ةعتنيظعتل!ظذاا َتاكان!ط رجله لجن لو قرؤقملا كر ان زضشن امام اهرلْوَخ اب ميم ]كمال | |

 ا هبت لا ذوفسخام 3بلس دك غن زعالامأ تبع ناكت منجل ولذا يضف القت تلذذ ف ناكل ظ
 يطبخ |نيزناآل بج لكهقاعل الوعي هالات ديوس هن اي نع فعن يضئ زعم اذ نزعت: ملا ربت هرعت

 يا نمر اوخاملا]تيسالك ار اند نب يضف اخس فاك طيس لذ :انصنف تاغ | عتلر بسن نتاج
 واهيل خل انبات دب "اهيل غل بلل اتا وابل اكتم تلطيت مبسم اركان ولمألا

 يلف د 0 16 دا
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 معا... تياعتست ا تاتا نيتي ياا“
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 ادعولا ونت انهم اني انتل عرسلااوبصتس ايمان دهتدوم [ماجملؤجرعم دل وانما نتا اما انف انا 0 | ا

 3 3ع ويقال ده : ديه كلادضادملابامو:] يل ال فن اتتاطرت كتوم دا

 ايي 000 !ايَدَمَيَعَرَمشلْؤوَعنلاسلاكةقن نعلن زنون كن لع
 لايف اهب نول از اارس انلاةاجإم ث اليلش اة اطبع للنت اكاد جزع اج عون ونجا نسله

 هل انلاناناناانالاتنتش انككبال اهسرالا امته لفلكبال اكل طماط تالل 00

 0 :اذا تلد طزضجازاترتزران نهر تخل اخت وفم: ماتت خل ْنَهد سامو ]ضيلهس ناكأش

 د ها :مدلاجلا ظ للان لاك انتا نععا اذو لانك هن ننغ نئخددْ 20000000 ا

 0 زيف رب تمي لمتنا هما نخل 0 ا
 لالي لَعاستو سل جلع هذ ناش فضاوه نل هن دؤه ل ات نلكأ »اقطع اوف لس
 لراطن ا كرفإءمش نين ! كنف روصو انج مم ف اني لج لح ل ننول نادي للا وهات

 : سد[ طر كتل جن طيزيلاهن جئاغت 1ك هايس ثءل ايل انخشضل و وحث نمد هلع

 | ا هذ ننال هوزذ غانا قد النا ن تقل لع جاضنادنس لوجان ليال

 تجوال داون أمملانماسم م اد. ابا وعون اوصل هك ؤنل اطير دوه
 ترعاه نعي ذبح نبت رتضن يوم لونان ممل فضيل زمدما ما سرا ادا

 ةدعلإ ملا اود سيدا اح لادن انعم ازعل نس ددزعلي ننس عِطاْنْسا

 3ك تلجأ عياد اول اننهزءئكااجشطزجيل نيا ةتاز كتبك ١ طَميلاَوتلا
 انباع فذ انامل عامتئاد .الالعشرز شاينا ننزل نولغطو زل ار وكن ل غلاخد ا

 قتال ول ساو ةنك] نارا نريد متم نتف اء ضتدنكلا وتل ل هناا هت تحج ناو عفت
 امي اسم اف اننانت تلات انا اناث لع الهر طمهاذرمسلختل اتق كب ناني مضل منع

2100111111110 
 100 ا

 الرب فيكتور انالان تذهل "يئن ا متت 0 ا ا

 0 2مل منول اه زبن اح راع تزوتلضان كلش عانت دال

 ةنج كلفل انا بغت اعز[ نوه تركي خلعتُع اك التل نسال هلواضجننل اغار 3
 يس ماتو اندم موه تكا ا اتا منهم ؤاهق كَما

 ظ 1 تما ا يانج روخ حيض اهفدابإلر سيل هنا عضم «زوزعملا دن هتح الث لف

 كيب 0 د اوني نانا لتولل عقت تعمىل للا

 قست لوس رك ان ارمي ادا ردنتال اك ثان ظيوظي نا هر تيا مين لل قلع
 يا اعلا خال اننا طاير دوج ىف خف طك اجاب فلم اذ الا نان لباذ ن١

 طل عسا ذل عم بو هنعازياوخ ةيوربلا هه كاومجوتي قال انفال فا دماوف شد لول اءاونلني ىلونل لماما

 ا 0 ب موا ِ

 | قطامل ان هادع باع خت تلو نم فنا ل ا لئيم ا
 مكب 00 ل كاز يااا ا



 ره ضم 9
 0و دبعرب الاد مدضق لن ّيفش اذان كنا ن١ تارتيما انا اينما كلان تال اهنعم ند انولوغعي ايري نوعمنصي
 تالا ماوس صان انمتءالو لونج كلاين ا رام ااا مف كنا

 | مط ؤضومؤ من1 كوع ]7 نوت مف نس اناملك قطس نكيلال !جرما الخل ان لضني عدهم
 | لمان ف ججن وفني »تو لغال للا حوض التاكو ءاس تضل اجر 0 ١

 مالوم أكتر ندنيا ا انما لون اق زنا قالو دور ؤدعن عا يبن تشعل
 هز امل ة يخون 000 .لوانموني اذاعي طه ملونل نال ماو متضأت ءائا ةاتخاو

 اا ١ زارع ست ممطس نو نزح ذالاق نابل اذهل نيك ضي ىذه

 دانا اطل كي الإ اغلا سلينا اودانالاون الاودي تطال زع
 : -شلبش [غاناسس نرطاطل اندلاع نيب اعاد أ ماوه مع عضوم بز ونبض حرحد ا افيكا

 ناسا ةوق لوف هلم جي آاولوت هبط كليا البلت لنيل لغد انها حاذتل /1 عورته غل انتل
 0 ودندن اونو تابت اب نوقف

 0 تل نكن يلب موانحل ل ينادي ةقلكانال م
 ا انام يانا غن ا تمحو

 انه نامت الضا تاهل الضو شاف كدا لاعلان ران ان ولام تاب
 اهرب لكبعاوآ ضي ت ل كاومْمَج يضر ال لها هزاومتل اله اناول رد م ملا

 0 هي اوت ةنُيتدْلا! ل ل ب ومما راسا

 2 00 ا ص ازيا لكه جفت هشلط نفت ركل الق تالزؤرالا هزم
 اثقل كال انتادنع يف لزجرل ا نين امل نظن نيت جماشاقلا ملت انتا مالا نع
 امته ءاؤطن نكي لكك وس ربجدادا اذا ذاقند تنيك لوو بطعم نتف دن هبلغ ف دك ]ختم
 ١ 317 ا :جت ام أكاجح انم ةكذصرش عمدة يلهب ناشادؤ ةفاثالا مالت مهل نأطْنَش ولكون , 6

 انحدار ااذاشاتا يل زين يطكج اول انت ةنككل لال تبدل قل لاعب عجبت ع نازحة ذع
 7 منك بالو كتناوخ راق تن مز هيي < هرددمى أ

 ماستر وث ومو تبيضتضضرالا ةيرضب ناد كلج قو لل خزءفرو ير طاخ از اصلين ميلف +
 نارتو هنن :رايؤ فيزا انا عانسزحلانتال زيك ان يرن نق ذالايزكت
 0” تلوم دلالات للختطل نس هبل فرو اهب خو زان فن كلم نإ يصي ن١

 ذل الارز ماج كالثذذ نشاطا كللا انور اكتم ككملوقيراشا اهني للملا لل ةلءاف انهن انيزمئات

 | مت فرخ اول درت ىلا اق عالم تلون اهب انب زادك الات اركب اهم النا ياسفنلا

 ِْ أد ننال كوت اقل هني نيمو« ان طال ورشا

 :هئاقلا [ه ازال الما النت الكوت طا لذ اون مسلية لخلق ذم
 انا يلو ناز ش تسال تم ساه ءاضاند نمسك ّبلن كت خدت دارا اذ ادم ان الان يع مر عالاعل للا
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 1 ب هيله تاهشاد نمت ة يالا نطل ثتطذشمس امل لان اد 0 اا ْ
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 0 دتح - تدم الا
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 الج اوهمنت: للقدم كا زاعد لك لوس تجلنمالتغش انو ليال تان ؤلَسلاكهشنلا
 ا١) اذادب ارسشجو قتل اصر جبت ف ينك فاول م اك ء اختم قائلا ومد نا داتا
 اخو ةطعيشسل انوا ةساكادت ةعاإ انك |رال) | :هلخن ننكر ةوتحر تسد ةيادوج» رون تنل رس انل ونيل جرامات أجانب انسان ليسا

 رطل ايم رز لداء اوما اًومْيطا اون زل ااا ايران اند انف 2
 ية انك عزل زيزي ةنطتسدزجكتي غنم عوضا وز هز نساتلا حت اكن يملأ
 ماشي نٍجلايل اناس خاشل لاذ ناكدؤاخانعيج غو انعايل ان اًتاما فلا خانات اانا الانا الملا

 مخول ليو. داب طلع كلاين وفر طل قو غتسرل نلظنرث هواي باخد ورش انو مف شان هؤسمالبإالك |
 0 1 0 0 0 و مع 1

 ْ فنار لحس كسلا اخف مإبل طياظ نؤمانل اونو مالانب مو انهت ومر اقيربا نو متضانمت

 | وز لاطلن ئن بكلام كمانليسانلل بادي نيتك اذ ني ةؤساشلخم
 | مق لضزاول الككن يمال اليات نم قالا لكتاب ذه انتي زر دلكق كلذ دب: مر ملاكا دنع
 | لإن بانة وخد انين ت:نوتاكج نع اذه تل ذل المزاد نل ات دسهطع ل اغسطس نوكأ
 | طاجن بعجادتعت اكل ظرونتز ندوب صنم ضل عدنا [ه روس جلت ]تلا ورحا لاه

 ةفدضوالاطت اشور ع2 خ الشم نيزض انج ةدايطلاولانم زن انسش كن اهنا بلو ندع لج ة يع اطقم |
 تيما شالو كايزصنس اتالم انا اوس ابانسش ل اهرنل اسمي ينجز بوزيد تغنص نهكنزخال مانهإل|

 هلال طوس ل نم وات يعز ومضت اكان يي مانسعل اناولَض ور كرما اذا تطبع وبال اففأ
 عفو زاهي ل سل نت نعبر نتطلع نذوب نهج نيل نزل زي غش اذلضت ظ
 | هل لانا اال ويكي وطار خاز تدني رمال طبر طقس انوا ترانا افي رس لمشأ © 5 ىوعبب يو 2 6 ا ةتماوزا# ةواعا مواز و هر ىر اعل 1101١" تعدو ل

 اهرالاةافبهتصناف تاناغل تت لاذلخ) هلل اماه وتحل لير[ عكناشتم تناككتا تفائل اطأ ١
 دال ناب تشان: اضل وان عال ال ان ميهتسضن الن تلف اه تضف ثم لئرص انش الا كن اظلالا| 3 :

 نكي نب ناز تليد فل كل ةدافوتقلا ا تمسال امن تضاذ تلفنل تنذ ادزع لف تطاب | 00 1 ١
 كل تس ع ل فشلا 0 00 هانا( 1 مول د 5 فءا ننس ىلا هوو مسح ١ تكور ثز.للدان < همز هر صوووود ول يدعي : 0
1 - 5 / : 
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 | اهنهل :لوداعشم لام كاهل الط نقلل تغلق للاهتج دل عمسدائماذدلن !وواش !رث قاف كَ اذا داي ان
 نماعتشن ان ناو !مل تل مخل ايرليرمتيا سحرا اجل از« الل تلمزعن) ياوجه اش ات ااا

 [1ظ0ؤآ مهب نين هلكول ل اذنه ل زنيرتو تكتم نرتب يلا اهنا اما امل بهتوح
 أكل ان كتف اماِيشِإ لضم تكن لا: كك و كنزي طر كحر جب اند مست مضي عتدنبل انوّدري

 0 نيالا اخ وه كنانذافل انفوكل لهل: تطأ لا زل ان امال اف عال جزم امال زكر اشم

 اذهل اذن دتفل تاسست :نخ فن طانم كاع م اسوأ ل ادة بع وا طول امتنع ياوطن ارت ليجعل اذ رسل

 أةلكالم اكرر هريتنوف سس نضع | 0 قسوم مان طص ونكت داو 3

 انطق رغم :لاغت ماشلالللبث لعق ةق بع باد نمكل ونزع رو كرك وك

 الكت ال اذن دنع نال يل اهلل تاكلني
 8 يل اوه هلة يلخ عمم لن عجول انعم الل او قالو ترش نذاتناةكتادسعْوإ اند سما

 نقط زاتوتقيز دول انتا ةتاسع واننا نال اهيل العجال صم الوسع اكل ةماط
 | وذل لاككاز جين ةدانمتعس تال ايت اجت انو تهتم :تجترم اخ ايري لكم لكنه ساكو دويل ان ملك

 ظ 0 ا يملا يسوم ايام نواوتتمالكلإ اهيضاكلبو

 |ةلخذ انتل عثر انلال حاط انتر ان لاولبقذ د لون ناك نافل كلفن دنع
 تلا طفل داماك ضي اف لوخا) لالخ اتمالكإ لني انين حان: زجتلخ اناا
 ةنادنعوب لاكن اتوعستسم الماس لم الكل زق ناك اءالكمهضلعزنع ناك ابل نو
 8 انف تيه هاذ اومنزاةزئشلد ةهادبعوباج و ال اًرمرحْحَم ةذ انوه اهطتةل جفا مالت غارط

 ثطمخا اواو اومد كلن اشو انقلب بش ناكر ما خدامانشمتدل ا ننطن ل انننبكلان وك ماش .

 00 اهم عمت انتل تلهب |زنصانل امدةت اه نعؤن ال عستف اناس تور كاوجزمال ا اذيفرتساو رنيم

 لليد انعوب ال اف اكوا نغم انيزب انتم اين ان لوحاته لكت نك اطال امم نازل هن

 | 5 انمي الش انيك نانا ناحاخت قلتلك
 لاف همست مسنات طنا ان طيو لل ةمذ هم الشم بضفانطرمالا غول مالغايا هل اهي

 زوق مكدا قي مل ياو اذا اونعت الكلي َدغمط ماهل اهاذ امون َعَضل اهلك طاق داب اشل
 تاكلاوعل اسس هن اشم ل انتل تراك اهرمرتع الخ دقو الكوع مما وسل انوه انما

 اتبناعكتمل اندل ااننغلاف ىيم ال انين نرتسق تناك تلح لل انفه ذل ل اناط تنال قيننن
 الن اًمع اك دمسل اكراخل ناننلفناكشبت كتل ا خان أع اش نان طكالدلل اال هبوب لا
 0 وح دا عون مفصل ااه التل

 2 مش طنا امهر اشم لاذع ضمضناوجأ اغلا انمانو اال ايام نهتم عشان عمال اضل ا

 هن لسذ تاور ضو ىف مان ل ان باطاب تاع ضرضبت دوام ل ووصل
 تالقي ىتل امان انط ماشعتل انف نع اهلا انجلش [ْلَص َهالؤسر ثقوؤو الا اتنعاطل اوال امثل

 نبال عالإز الس انكنظدح انا كت نال غينيا. يهمل ْ

 ينك اكوانكَت اك يَرطَن اكدكو نس ناك كه )خيو اان, ةقادت ع ؤوال انغل ل وَ ىو نط تسطف
 او ا اهدتمالماةفادت و ا اطر طا طل لفتت لسانك ةص لون ىجإشلا

 | تاتاكههلل ور الع تاورشما از ل افنبت لاخلا اان ص انت ال اظتنؤم يئن انبالاوةنئئككنتد
 البل ام انجن نت ”مالشم لاننلل ازا لع مالكا ايت اطض نجلا عشت اطتعؤل ذقن ماكو اكا

 5و د 00 ا 14 رنا“
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 20 ضررا
 لوحالا هنن الطابل ارجوكم ىلا نين طال مولا جيس تس نوكتام دئيل لون نع يلو ةزوككان بي.

 تسال اذ تول ضال م اش [ لان امل ل اناا انشمل لوبيا هنن اك كنس ظف رشوان اقذاجب ناز اقف

 كا نائاءافنالانمعذ اهانه (م 1 د يي

 لوين تغفل ملول: نثق اهنيال اذه تاق انه كلود ارككو ذل انآ سماك الجت ةطط نل/م الوب ان
 دش يا رض سانا كانا همه ونة ناك انك ةداا

 لاةذاعل اةناطل ان: ىو قاطل ايئللد اعل لزب عفمح .وباوه لوحات نالراجلا هن هرشم اهردصت اهيفمتاناب

 هلا ءانثم تااننطتمانثم ب[الا نط كغ م انثم ل اخو لعل لف هبيرن نتن قوم او هج اخ اح اوؤريتصلا

 نظر هنا فرخال القا ديانا باخر ىلا [نسا: ليتل بل اشم زيان

 انهمقجانيغإم دا ندي اجد كيالكَ طعاذ لم نمل نسا ,ةانلباتاقلكةةمادنم الاخ

 5 ملا ذم غيم انيك هيبا سان ناين كلارا اشيقر تتاكد جنم زل

 نعت ايو رضباء ازال ايي اتخال مديل اصف ان كمالكم سن كا اا الكل ابعت ال ضن اهنا اند

 درك بلغ الغ انوهَد اكدرل اكتبو مرح | ايعارل قال ايه خاواد كل كنس ايفل ليك تن ائاذغل ابلاغ

 ق:ثيس اش تائان ثيقاذ انس نوككأن دس امن لوس اكل وكلا فزاد امجد انتعنلل ل اهي هلي ا
 اين زاب امثول لعزل تذل !ةضاشل ابذ اش !ثيايؤاطتم نما جال م ان نخاكئك رب ثبشنعت ن !هلكناو
 | لا اتت اذاعشْد ايتن ةاكت لجو َسَت ك2 كت عير كيلر ئولسند اخت الك مم

 0 ءثيرتو تاراعنشا اكلات إطلاع عمدا َاَماياَبصتنم نك ق اطمن داع كنك

 0 ا ا اا

 كازو افه دف مالت والحد اًضد بلدا تاني نا! وسعي هن اير ْ ران كف ةصل اهددإب

 : ديل ارلخا) تل طر نضع 1!ءاطل اه ناوذخلمملفر عمل اذا انا ل ا طز نال عن نغم ولاه ارم لوسروا

 اذافارتل لف نيظنف نذل اول اول اذ اكنم يضخ تطاول اذ ذيل إ عدت لزم زج اوله ن اكتم لوس و نا

 لاثاثتمالانج نؤكيآل ذل اقانؤ تمض 0 ا وي كسول ديف جم لب مدا

 تجار 1 اهلك تلفراَعب ذم نحت ل كيرعو ايت اكليدوعتم با! اهتنرفل اة زن غ0 :نلض احن اك نر

 كلب لشاعر لاش دك الاهل انجن نشل د الك نطل انيس اش
 00000 نصا يه د و هيويعم ل

0 

 : ل تدق اناث ديدصتال اكل 2 قش تس ا شب ا
 اتلفمسا تلفن هظ كلل اً تيت ةءنعاط تنافو نيل كوني ماج كز حم نمل ني اجت عار

 معا: ا ب اا 1

 كف طا: لكتاب شات وجاك اكتر ماج كز قحبه هلك 1 مع والا ان

 | قيلانبتولكا الن تاع ولحا ات تصد تلَبط لباسا قفط نلف هش لاحت تكل اع نورتع م كدَع ١

 اق دنجخ هيو لنسب تجر لجو «مشن الجم ل !نتيع مع دو ا ا

 دودج لغراذا بكل توفت نا انني ظن ادع كان انت اننا غو لعرب: زساتعل لري ستي عاج

 لاننا هقول نايل اضذااقتال ها علطول نارك عيقؤ تريرع هكر
 | تال تنعد نا عواسنثسش ناد تخاف ثنش نان نفر تخان نش نيج نا اا رنت مف كما اي كمش الداب |
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 رد ربط بفم توك لب +*-عر١ 3 رسوم وى ذى مكر



 | هر مجرم ولمنع ٍ كنانبذل تالي لانو اثالللك ((ءاطانص ثتش نات قرصان كش نا |
 لام ئناشم عفط فلا نالاتع !يفلعرل وق ناجل اهن هنن ن فام اف دحلغلا اجي نايس بق نعتز سب امال اف

 | نبض يالا مانا كل اننش انسخ ذل ان ل اهنا غنت كاان ا كشط عن هنل اذنم نصي ا اهناهط تيرم
 | مهزانتع2دا الت ثزرا نعل انت لهن َداَحلاج ونتاج خلا نفل ان ابطال عفن الملل

 نت ونيالمناال اليل ائِططْم صم الؤسر ناكل انهنونلغي تكا يطرد الاد عراعل لشن تالاخ ال اذ

 شل اط نوعمايالم جوا متين انتهط الادني ن اكتاو نشد مالدي ناخناك ري مكه الود ناك

 نعي لان ةفضال ون خيه َناكهلنيا) ال انرللا اذه نعت زخ انج صو لُعشم كلتش اس هه الؤسون باب

 3 كةومابالا مداعبة وف عد تبسي ناةةننا لس حط عونست اهب نابل ا.فممالا لهل طن ناش لوا اذد

 ةناطلاةطناماتككداّم ناكل كل: عحّسو لن امهم ني شهر زي ءازيؤن نع تض ال ]تعم ينك

 "اراء اينل لين دادادل فوك اودمالا نام كك عت ن وككك عت عمن اذ دخت ككل ن لم نال اذاخ
 ؟قل جمال اطال اناهنمافض تا اطار ايس جيرخ !/نخالز فمه بنش عادا تجتاز تاومالاز زكا لذا

 هوكي ن اندلاع اهجطنن فكل كاذلسس نى 'انال فته د اعل خل اهرغل اويسبل امتع فطضما
 ثشزيتل اناهبكيخ انشش نجا لافغلايطيلفاهياومساخخت ا اههزت كنا ذئاب حاسد تل اصالكو خشيم

 ياك فاك هفاهزلملارنئل لليل قائلا انامل ور لوني انش نام! لمالاول امنا انيس تالا

 انزال ناك نط اطغالولونعبسب من نانو ع رجم هايل طاف لشمال ايش ذل زهاب
 مه ملاذا اول اثن انذالثخا اش | عزل ثلثي الصنم كلوت رهط امين اه هين فل فضال تول وي رهط

 الملبن ابابا ج لشن ضرنالكلوا اين شقنتشنالاول ان نافرعن نواونض ات لوس دن اهل ف تالخ إيدك
 دحاتس الوُسَر َن اع] خد اذه فاول انتا ءلخ ف فل ل تخلل اف /للزءاول اضتاذإ ل ف نوعا

 ميلخت انالاول تان دال فرتيلاًطعلِم ضير مةفيلحاو تين ان زهق علت نول الن اناا خبزه كلذ
3 

 5 هه

 7كم كلور ناك ناوووتنلا لاس كوكي ماتا روج يمال عش لوس حن خ ل الو نييؤم ضش وسد |

 حا ناذلان ناكل كلش الص هتان لعن اغالاولاثنان ضي نوكن ل !هلابالضا نم عّتبم ضاعت
 لا ككل لنه لتفر جزر اضن للتربة نعي مانا لن ايكاجفةليل و اننا اني مالا
 رح! تف خجل املا انس نماول ان نتن لل نمع نعل! همن لتذليل انكم زم وص ف هن
 «نانؤكا ديس نترمل هه لفعل ةو واخ خا مرال ال شا ثسذ لاني زماول اثنان يضع طضاطنم
 از فام ينمل نشل ايل مى لزيت كل انالطل رسلان نيب ا :نك ل منو هكح مزيلات ناول ا ناف
 كدي لد حزم لون وطوال اذ اذن هلم هد يمال لص يلج نكقيا) لل اذغش لق علا ذل

 فقل لي ذمتحا انو وجل طن نم فرنالاول ان نافل اتقبل كلن كوع الا ضال كي ءاذعل سيل ز نعت قبالعالا ١

 نطل شراح اولاف نات اجارثة لغم انش اوس راياننهنم ل طن ماقد ع وبل انهكيلعن حالم اجمل اها ين اقهع
 ضرال اههرضغبل ضو ٌلْماَءَت ويك رخال ض اناطلل نك جوري ؤط ارنب نزل انه لو نذل اذ
 سبل رخال لف يطن ن اذن ئالنن ىلمل هلل لف كناذل عسل مواطنا جرت لعل ]يوزن !خض ان نبصم

 ادا فرنيم سطلغل د يصب لسد ش اراد اظاوم ارا, تيلق ا نهنم ل اذناهلضازع عجتفمد اهتارركع
 كل جرس تغجؤ ال انوهامإ يد هالوك ايكد ل لخل اذاضل االيل ينزف ضو وتفعل بزل لزم ملننا
 | ةومولاخ اه كح: دنع راشيل امل ةرابتشن واهني د قزءندبصم انسحب يس نإ فان كد نعاهريتفتد
 قعد اكتمج شيل لوقف ثباطتكع مخه ذه نادل ' يكمل د طع بابل الذ ةام لل اظل اهِْفِصل الل اخ

 | تنم فحاذ و اعم نء ا اضاون ارث ىلإ هق اكلت اب اوجن شالو جات عرم :رتون حاذ قم ياعم ناد ايضا ان ىلإ هل اوكا اي اوجشالو جطهمر صح املك انا هلا وسارت



 7 ا 2 24 0 75

 2 ْ ا 8 0 5 ري 7 2 7
 1 را 16 1 9 0

 | ةكانسا ترفل الان ل طاوس اثلا |[

 | م نهج غالجشإب ننزل لعن زج أب 307 د|)ةبهذت للام نيف تال العلا و

 | طارش |اعتفرلغن للا طاش ابن ىف خاج ابل اطل مانشنل مالكا ويسر فحل[ ذاوطمؤبس ا يع ب

 يلع ت نول سم ةنم ثول ا دخن ندهط يس اك وكس داكن انشط ارمي نزح هل

 او تال خرححب كتءايرتف يد مالمنالح اربع ملاذ شا ثا 5ع <

 ا م روما الذهب له وج ذعر شرفازلجل تالا( يي 3

 هتف مكلاَس سانا كاز 8ك تال تب قاطو دينكم يشي لع في تي ا
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 ذيل تع ةيت نيكي ديننا ةبافنذكإ وعمد ضلك ازال أكل هلي اكل غلنئ خانم | | لجسم 2

 عنخ ضورئابوتكمو تل اساء ان مانل رسول نشل التل ز عابس كارل انا لس انزياهتئاانطأ | ههراح 2
 كف 2 زلعش اناؤلععوتلادنب نيمؤضملا غال ض انمانايالا فنه ائض اذئمألا :كولانبفاددعانذياغأأ | يح زك |
 | اماه كتلهلااكناكهتمهنركاتاد انقل ظهةدنب معقم انتالاالاهنهزج مزيف سيلا | ير جني

 :ل17نايض] رغد دعيرف لخليط وكي خر بنن دالك تونس ؤيكياةنيل قالا هانئ ادد سا ملا وم 2
 السالب اقفال هقانن د ابطابصدص عدته 7ع تالا نه ريزن يتم اطر انتل تاكان ناكأ| ٠ | ين جر سلا

 17 نخاف نايل عهتتف وجت[ ففي تل الاد اط ضال ندعي انجالان نها خالانتشازيد سيب بع كي كور
 :ةجاياشلا الخ عرؤمبل اضم رع مج نت فو لضرب اطض جنش دمج ئئانش) نما | 6. بجسا

 :ج النرد نانا« يرون ثيعبملوال اع كتي حلل نلكت نشب نف هلع ازكي م وهنا كن شعب قف هر نم شضخزع يا
 ]ابدل نيج اندنياغلكاكط مران: ةاغازادبنن نيلخ ل ذالالغ تيراذشؤمد تب نوك,ك لانك وتلا |” >6ب
 ظ نئراتكض رالاطت اف رلع باغ ىلا نومكلا حن ثيي طولآن اكس مث الانا لضاف نتعميطس لو تلازوكبنا| | <> يكرر

 املوادنشلا ليلاس !ولغنشل لان تمت زغب اك لج انوا تنوي ةدعول ابل ليث لج نانا ممتض ير 6# 1 : 5 كح ن0 2 <لي 7و

 | نياهلش كابا كنان نهنئ وتس ]9 وكيت لضتن تل كوكس ل زان وكت يلقاانهولخن نفرين تلازلغلا 1 زر تير |
 | قزياانذج ميلمنوكيذالانؤزها ليل اجا, نبال: ملعالانتش القت دتط كل دعزملبتلاطتلا| 2

 كتل يلطاَينمالامال اذ كتلَذ نميغذ الين من اياك ذل كت لغياب ماين زجل عمذلبلل كل 2-2
 || تل لال نادن غاز زغ الالم العنوكت انتل [هرتلل لضرالالج شلش موي لويز مان نطوبالت | <22: ير ب
 | ناجل محالج و لكد وجوز واا مخاد امان لاكمال تم نشل اال قرا اركتلم او ولا لزند شل هغاذانع مي عض

 5 خلا يتلا: تليها ملا الجت تاؤ تالا متر ساطت هدب نردد ةةفاباكةاتةسالا ||. كج يدر < نتف اللاامنالا فعند الها هن0طس اضل رجلاناكداشال انجن مو سمدانؤفلا| 2 2 ١.١

 هلي مدافع فانا كتبَ بندازعتتوبو كامل[ ظنا ونينومسانل ملئلذ لنا مامن نتْلاا |اكم_ *قين <
 ه0 كثوانارخغل ارفع تمؤنال ايا ون دنس لوتياقيشتب نورنا نفل بي ب ىذا تلاشت || حج كج ب
 | ناباافاكماظناند عام يلعانيزتا انداهذ ا كانت ذتصنافائو اسس مئم اذلاب تجزع ركاز ؛الو نكمدقن || . 96: 22
 كحاؤ مالا اكوتهلن ىلااذاماناتةمل اير ميزمالَجا تاةنالنج لسانا نيب وقي الئ خانمنيتل يره طي يالا || تيرنر كيم

 هدس» انلرنااناذاجرمول ناميال مس عمجؤبالانهيضت الله زينا فال طن نكت للانتشام سانل الع بيحس هع
 يل ملاين ذل لف اهل يزح اجلا عاهب نينو ميل ىل ان هذد لاو نيل لكن ان الا نغنك اهم ن انبالاف ءل شتر إو لع 1 >

 راف نا اورانج امنا دنم نمل ةيعانل نع مال عنب ممن هزل زها بذع 0

 اتافتجاالاغتغاالكلاتب تال لاخلا شتا لشت قالب لل لهن بم نالشالوسترايعدنج املج | سن ير
 ار 7 <

 عبس 0 04-
 0 1 2 يراك را دقو د٠: هس 15 لكلا

 : ب رجع رع ا 1 ا 7/6 0

 2 كيب اي” سده 2
 ا ا ّهح



 ءايعولم دلرمو انج وب ال اثل5 طال او ئرعننبلو تنال وس جلي طم لعب
 مر محل نب مام
 ظ تلال قويت إياب نا بلاس بلجن تال نكره اان ف انهن فايا[ جلل نرلمزم

 تلا, نشل ل ايل خل انحلال[ اان اكتملت اه بنج ]اف ناكافد الءاشلا) نرش الونسو تاكا

 ظ كانعيتغنيراعل الجب لسن جالا خال اوسعنم مل امانه: ف كلعتدنو نول يك يما ءٌوملعا اون اكليل انكدانك لهنا |

 ْ وطن وحار نشل ايل فذل ثري نزلا شلال ل هضتناك آيل ارزهل لل يوم انرلعدتشل كل ايلغينإناكتعنلاف
 | فيكوالل ا ايجالالهل انام دال ليغ ليال انماط شاك ننعنل شسوي لكيالوزء ايكيا ما اانطمتل اق
 | كيف طنا تنل هزل جهلا:لما مولا ءطمانتللوقنن | انتة هاه ل تل اوس اانرهنغوجوراغيأ
 هدوبلع يكل انك ناو لعاف اكان هلم شل ل اند ابل ننسي عت |[ ادن فل ذليل ف حيو ارك نتن ائادمتصد |
 افطاككا للي: سا /متبابا لل ل ةالبشل ل ننتل كا اروع نيك ضل لليل قامو جت هيج ئش اثم لنوم طن ب النيك

 | لثوا طب زنم لم نك وركن الابل فين ناكلم قتلت + ارانمجنلياخلال نان رتين كيتو غجطب الت

 انا لرسن بقال اننالغي هب ىتل ضو لاو الاوت الف تورش نوكيتساند تاكاذيلء اذا اذنهّرع

 مضيت قلنا انسي اف نّوكر نطل الل ن لف انغيكشس الونس نبال تيفال انين منن 0 ىلا

 القال انتل اهم ناش ىذا وادًصت ل | ظان كنان نريدعو ثلئزليل ثا اذ انؤر خامة كف ان انرؤس
 | وضل قر دب 80 فراننلخ نول انزك] يح اذدا قلبا اد انج تزل التمل لض ال تالت طاش
 اهي شيل ارطسسن كل نموا ناسخ! !لئاشلا ١) شا انناقن نيكالل شركت نركب نيكو دمج لمع لازم

 | تييوهاطهب تعا دب كيد وتلا نتصل راب تؤ كاكا ]أ نركب تكل ركلات يتدل
 ْ فك كرجل ناي لالسم ياني شيميل اذان ةكا

 | *(الاتعل اوامر اذ فلم نبل اهيل خطته اتم ةدادم اول )الل كاز كالف نم انف طبر نذل ذليل ثنا
 ْ علت حوحانكازابدإ حا ءا طيش تبادل انل كل خرعما]) لل 0 ل اكلنا ظ

 كانو رتح عامل عرق اولد وتمر ساخانل ا امياد نشل ايلتس نلف اباء توم دل 2 التضاإ لمس |
 | هناناجاومغلعتز نئلازل ل, نست كسر تماما ف انك طق فلات ؤ
 وس ما 00 اهتالوثب ثاالافد تما اف مجال

 0 اكئنجتالد عل وير انلتوهجنل دنتيلتل ل لري تالا قا
 اكوا َدَسررهارلي قاهنويجتنالنت (ك ايِبكالَساولَسَدَع د ئهدانهريل نواَونَسَساو امن اد
 0 ل ازنزو :مادل لف دجى ]كاهن دقي داي ل لف نود لكه فحل نئل الكيل تانغ نوكتدذ اخجل قولكم

 | اوي رايات اردنف نوكيا تنالوقول لبنت هعنعنل ف لكك لذ طن اكعد ذاق ل غا/ ين فم قربان يول ا
 | نول ابيت للك تشلمر: دفا اهلل تاكو دامي هداه[ ل باضاعم انوكيتاونأ نشل ل يلد نساينتلا

 | تانل ايم خال الانا نالاءنانفاتماطمقفمل ايد تن كا اينتل نإ نبل الا نلادذعل انتل ركل الذال
 9 زالضاجاتااخن كاع علا ند .رتالد اضوؤ قلن اخاالعت اذ لسان الف ناننالا

 اوال قنا نيج نابل موال ايران فدل ل القت نذل الكت كوكيآتل يمقن وكت نجت يل ذالك

 | 1 اناني ن ابالي ]كف :رنضلارو اروماللف هلم لعن املس لقد :دددمر م ز]يل اهل وأ

 إ[إ1هه > + ءاين اكل طذحا
 خلا انامل يمض لول ااذلم ناجل امتي لسع نما نتي ضيف

 هن اتجَعم) دال لذانل نا نا ةزمر الل هالق جارح نوكيل اعطال لهما العن



 2 522 د ا
 . 1 5 0 . . 0. 1 8 ا
 عر. 00 0 00 7 0 ن0 برا 0 0 2 ا 3 3 ْ

 "هلم 0 0 هرث“ بأ
 2 ثداص مك . 7 3 يع 23

 3 ا

 0 ا ا 2 تك
 6 هاطلا ناين ؤفوينلادذاي ةكازعةرانحتيل شل فان لون جد شوال ايئازمال تفل يل اذاظازعاّصوعأأ ١ | يشم

 ٠ اب دعول انهي قت ضن افاغلثف الذ تن رواسي تمن اذط كلل رخل هن هدونإب اهلا هور ين كح
 لق فانط زيان نإ ضرما ةهيزكت اذافوتي دغولاانهف متع د جوبا اتانوككلافيلغاانطأ | يح نر_ دك
 تفضنال اللب! بتنا نطل تاكل اذانغلللو علو اوه ننال رغشمزألملا هم 0 ْ

 | انتم ان ا كفؤ كج اهو ماكتدنإ ننال اف: لتنال نط ا اخ زمول ب لسن از 00
 ةنضالودل !نوعل 0 لعل لني غيرتك ينماوحمس اذافرساتل طاحام انكم ةنامهن اعز 57 ب ا

 || انهلمع 011 تا تداولا 3 دم

 70 ا اا
2 “> 

 رالفئنبال كيم داو داي جل وبظل لكلا ولالا علل لفل ناكالاهفعراهر كتل كن أ. كيج عمر دج
 منياشرتؤلو ل انع ةكدعالءاشل الع ثمن تالذمتهن نافلة تائينل انا ضو د نسةككد| ب ير
 قام سكان النا دندن للإعلامي منها طال شم نع تارت ٠ع تمر تعي
 خيل الابن ندد مول لشي ولم نايل ف ميلالئاكس ما لانلها نيف يتناكتمسجلا نجمي
 ْ ب لع ن اناس اًيزجسا تل ائانل م ِمتَس د ثْيعام نيتي تت زوزاذل وه وراك صوسصخ يعتد

 0 نايلون هلوكاا تكتل نزال انوا 10

 5000 َ اجا فما ا
 1 ل صل تجازرل اتاتلايتلاناجوزعلا ٠ ..| ريكو ةدتملا رويس
 يللا الع مءزعنشنج كلذ ل اوشن سال زم ةطهرن نا لل ايل تهنبإ ناكل منعا كلل ن انك ب جيو رمال 7 2 4
 ا الطاهر فابن علطي تايم اناولتص مباح فقل هب اف تخاف ننس اد 0

 اهنانالج كتف شكت وش كاتس ىتل اقيدشت ىل طا مبحانم منك الط الون مضت انألا

 1 اسس مم مق اد دام اا

 9 اماكن يناضل ذي الكت ءمزلب م ةنادم افاست اكل اوس ناكك ل جاجا اًماهشاء اشاكمقا ]

 4 لسلام ند ؤشم نونكالئكلومل سينوعنمؤكل نوكيا نب ةوعتمكلا توكالتاناز
 نات ناعم قاغلووا امقعمفال ديلا انك اه وتو م مق مدوعلل اوتنادم

 اذطأ اءترج ناو ٠ نانا رمل 12510 نمَنْو فام ةنطايشانّوزان نلت سام وان ليي ئانانم ا

 فلل ايس ب اكن ماا غال سول اال الكيت دنت :افان سجل تكتل ميج ذيل
 نكرم جا )1 بم أب يللي ولوميسند حالا ديلا ول واوهبتساو انذاو
 م ردى لامعا طلاع يل نعقرلاعواذززحو تلعن زعم: نوف 0 انيابْالٍِقلَع

 نعت زمن خا ثلا مشط بعلب الوقي اًعْه لا طسمتلان انو لازعن اننالا يدعم نابل ْ

 كفن ,ة«زعدقس نيد نعي امل نت دابعأأ معو نزعل يديرتنل ابنعتوح ن لش اتزان :

 0 اق ل ءانبلالينو ملا فلس يتلا انمناش اش لية طلرثه رس اشلا

 0 ا ل

 ى ت هت تضر 60 < َى تلات 4 و نى ' يا 2(
 00 50 م 5 1 كه هيب مير 9



 ةدماع 00 انيءاشاو مت اعنا حران لا :

 0 ةءادج عال كلي انالعا لجأ: ارا روب ااا سعزا»

 تاون لمان ن نان جرب ن سنلثلا اه كياطافنم اوازااللاتنأم ام لنوكش 1 مانا

 هاي شاه خ نارطذ راي نونمؤلا ان اانقمان «ااهفدالز اخ نوخن «ة لوني ثنم لافتة

 ْ ضالانلاز را ؟ةفادنع با غيراذل نايل ني ادع شل ]يزين نع 2ك جنعدن خيم 7

 | الماك اتسع ناهز زهجزم نه نبدحا 5 هش اليب تل سانلاوعيز بوو لكلا اوت ايزي هيشدالا
 ١ اساس لغز انت نن ا غرتوب نيكي من ازعل ا نم المخ رصدالل اللوتس تلو لات مش دبع 2 لزع

 ١ 0 ص لمابل ]وخلو عب ل كلدالولو ملاعب زصرالا خدي ا هش اذ ناد ندي

 ١ ؟نعطمدا سر يي نعت لع كدا اي صال ءازتي ن لروما وا اًعمت الان سانع لعيصنملا

 نال الزل الا مول / ذم لل نكد نكح: قلل مل اططان بيش رن عت او رع هرج لملا  نحانشمت ماا عد تل نع |

 | ضناها انشا ل تدي زذجر ل يلف ةعز عندج قف زعمل كذلعِإ رآح
 ظ لعاب ع نيس و الل تحب ما..أ اهيذداكا ضمداقها

 دو اهلهاب ثمن تراب كلك مانام سو فعيقزؤل امال ا

 ناك وسلا 9و ضان اخلمجنعناالا

 2 ةوّىل

 | ةفيلش جل عوت ةغتل :0) ان اذه زضرال تال تل اناس نمر ضن نتي تمي: يقع

 58 انانثول عن اننالا (ك قمنا كان اكشن انغ اجا القز ضلال فات ا نامي لاملا

 56 لع اك تحادلاناتنالل انانبل ]نا نش ضف ن اللون انها ىو اننا ذاكل مايا خي ضزالا قلم
 فاضل راين اج نين اتالياز و يا

 علا ملا انهت لن اكل ن انس الل ضرالا خؤ من اول قسد دنع أب لسوق لنيل هزايطل ان لن انس نيتي عرج عت

 ناي عوتلا [ح لعامل: لتناول ف اثلادادانوماشر اًيطالنب زرعنا ]يهم ل ل عزع قرئ ع

 انا نوال ان نتابع فلزعر انيطل ان زن عنز اهنزب ةيجرع تمل انج نعرتتل نوم اكد يبرعم

 رزيلؤول اثل ناو اش ايلا بنينا 0 كبه الامال
 نيجزعيلجا زيجده كوش ا ىاحن هن انت تالق كال ماالانزمررحتال رمان افصل

 اهنا مما لوفي حمل نظنادنع دار عيونج: دوبن جيب عشب لرسم

 كدر مان يسال نع اك 0 اان نط شم ا

 ف اسس ةةاسوال لافت

 كلل [يووتضل امتد انتم فطر قنومتلاامجاعط ول سمته ناكأ ل شم اال دجال اخ نبل ةدظعتب تلق تاافيالو |

 اللحوم نيشان يزل ان كيرلا: املا انلَبرآن دوما انس ل شوا اودكو اون: يراط لا زن لد

 0 :كيلداتت هزل ناكر قد سل لل الن ماماوهدزلفنيلاةزيا؛ توضع من وسانم ف ىيبئذلا

 52000 ثوَوااَمَصْ بنَ اطلاكعلانيطْمال اطرد َسسَوْلامامامارئ اننا كلئاج قاله |

 ْ يد اطالذع يذل ىو ةنانع اه غم مشن يم ل يعاب اانا فكلل انئااّجتم

 أ نانكتتعزغمل احنه عوك عسل ع و .هموازوصل اعمال ووريغملا

 0 الطين كضاساناءانبن كين لِجاَبمتمطإل ادن هنت لونيإشل دعم دبع م ذم ان اشلنعأ

 | قنا :ءايشالال مجان اانا لسع ناز مآَنإَح ناس اناداليلطكنغن ازناوشرةنغأ اخئارط انادالوشم كن |
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 تجيونلا مانت كلل عيلان اكمل ايل ترن نحل نبا واطي 0
 ضو ناك 1111 اا 1 يا
 انوااتل أ انساتا نوكتال لح ا للطن بح ت١ اهنيك تاو اة بلا الاخ اذن -

 نوط شب زهزعل هز عت ]ع ]كك تاناذل زنا وينلظلاط جبل الخال نانالاوتحلطإذ
 ا ا فال لالخ فج لباجط عافت
 0 اند شيوي ناكل ذنب اف تيولش !ظدهمل كت قوم عزي ياك ع نمجإيادلاس |
 ننمدان وراه ةؤاّصل بتال واد كاخبا كداب مَ اَيَمَج تاكا انف جشال ننجح
 زيها وبان اال ف دعت اهم نهد تيم افونم »ل اهل 'للض تانك إعضاغ دمت |
 0 دسم تو ال نال إلا !معاجبناكئاهنع |

 ظ أ كغ | اجورعرلومل مدام مص وه مركبا يبت اشو ازكت ت ان متين يعن معد |

 : | نلكزلةلوبعت كهل اش اجزاتيل دل نيل اووتنل لكك تبستتح ركدعملاهاناّيَص 2 !انيئاوة قط |
 ظ | تلفيرست الكتاوت مالتي اناخط بما ولاا نزال رسل ينجس ٍإ
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 ديل والجن سابع تينت 57 ! انة نكلاكت اناء اه مرب اك! يضع ا فرخ 00

 0 ادد ا اضزهوكل نخرخان ال فهلا ئعانلعال اهلياما توهج ون 1 ل اخ ل ارعيصد> | ووح

 هل انلجماَنْيِحآهاَعِمَن اكو[ ادت همس لوم فلومي عفش المل !ةل كل عدني نعل خم فته نعد ا

 نانا اق الطن فخم نم ياماجسيانل فيتارا ايش فزيالانين لايراذل فستان
 ةهادبم ضر كتن خرط زعزع تح عش دبع ندم و لنذهزعناشالا مانا هم الىذلا

 امل تسي اجزم ا و رج !الامق اعنعاب اال افن كنس ول! ل للا ناد نع الخد ةفُح وب لل الاخ

 |[ ل ةتولمت منكن 1
 | "بلم رار كل الها نضتب تيا ااا نميلا كدي ل اذني الو الع لب ال انلال:كلحأ
 فل أاضرواهش ةللدايتح ادم ا ا لا داك وال اطر طرت

 | بحملات انتعاش اءاطن تتر لكن لوزن العش 0
 امنضبلخي الولرلا هتيلاوعتم امى اوعي 0 زائل تليد طالق يوي كتل

 | ل اترييازرداسا رست زن ةملج اجا تةلا ظن عساي مكتمل رئت اك
 | ها لكاو عتبي هيزتست الكل اذ ما طخ لفل جائت هاجت ة يبدل انزل زخاا اكاكَِعرَغ
 00 هننازوة فرت مبا عا اجار عر ا ل دا ل تهم اماد

 لاقل نادل اع فاديا 0< اناا اك نويل 0

 انبي ةرقع هال هلل اا نا 0 اةءاطْش ضمان 2

 اطيل شب نع :دح خيطان مانا اذهب هارت مانالعبتهتارتاط شارف
 0 منمل اهعرمانل اعبي غرض نوما اانقءاطش ذمتي قادت ائعمس

 اتاني لافشل دانك نير فنغطل تع 00 ١

 0 2 لمْ عش ل دوال اكيشال ايفل ن نورد غول

 كيت ئبومشلا ككل ديو انى ديج ار زطج ل اه سو 0

 0 اس اك 00
 بنعم همز عقزلابل اح نيته عشف ع لعن كحل اه |ميتبفت و نادي ءاذشم

 3 50 ف مع اوم 1 متمعاطاثيطئالا هه اهبع باكلضد اذالعل قلن ن لع« طز عدت ار ١

 هير الرو ها كلانا اعيش ل كين اموت مال داوم لول ااوُسَنطاوسا اوعيط لل اعن ظ

 ةونيش < عوز اذ مأشلل رجا كتوم ا ةذوكزل ان ووو واَصل لوم |
 ف هللا ]ضلال غ بشي ناجل وعز دحاةض ذاق ان الزام كلل ذي اناع |
 ايام انننزهزعرجلزعةّسلا ا تان 0 ا ا ا

 اقعرع تلا اك دنقلا نانا ةدادجمإ:انهصتلا طايل نست اغلا
 اك مز ليطازخلا ةمغلاطاب .انهرانم تلال ل اهتم امام زجل الخ رم |
 مطل” ثلا 5 مثل نال ا تين طل وزجال لفت " لفت دّرعل هال عدل سل ظتاطص ضاع يسجل مؤمن اة لع ١

 و دام م لعد تعيو هاتان لارا طعاما: كل اه جطل اهي ق لججز عد تصب رمزخ ٍ اخسالانس | 4 ا 1 3

 يعرب و4 02 . ميسر ىكدعم 6 2 ا 3 0 ١ 2 : 2 00 نأ يلا 14 5

 1 ا ا مالا



 ا تاليولد دوم طا ”انانب عسانا ناعزننا تدارس انما: با زضت يل ميوماسلسيعز تو نيو

 د ىانملابم الل لنجل ف انل ل او .غاطلف اند ديبعرساتلا لوب اكسر ان ىف اب لاح لن: نعم سالو طق

 | ااا انلإ ميال اننعاط هلل ل ضجوزبنل دي لا ل ا

 | كيل جي قحاَّلاض ن كاريس إ دان برا« ذاك اكاركيلزمواّسسؤم تاك نر جرم انتل انيرسانل ادن قيال ان دفرنم

 |: :فف ع رع ضو مكتمل نال ع 5 انا و يل
 اكل ان انا وكت ءاطقمن ءاغاط اكس للا ال همن اهر ضن ان انتل مش ال ادانبل !هنوت ناني سخان عال اسال

 انفع ما خارجا نال المن لاكي د نعزع ال ن ءاشززعوزلتلا ياسيد قانا
 محا شاع لانوس اللاند

 اللا :مهسارمفخوالكممساتلنالهتان نال ةزال اقف دجيقم» . الوهن ل مسن رجأش دعب وهي 9 ظ

 ايام ممل "مون ءالوه ثلذغ منت ل اناوض ائاوضاتا هال انل هن فلخلؤ ضم هتيم تونغ نق ندات# |

 اخ هتتعت فهنا النوي كتدناونآر لانو نسم كفا نخ :ئكِسرمْوْمل ان ال اهفزإل طل اد |
 اهننش كتر ناو شاك عانايى ل الج نحال وضم كو وكي يي

 ذمالا هل نك درجت ن لول اعنمن اي انندل |عزيكل ا رتنصعل ارض

 نسال اح نحل فز ناار احس ان ناف ةيتن يضخ علا ماقالت دينا دوما ود لا
 كذب العزه ماش كانعاب ايل وس دك شاش عقل ا اوه لاكتلا اماما اولوتبو جزم

 ا اكسيل دالا لق اينئاف عرض زاذتبلو أو ماضل 1015 :ٌؤاَضلا ضياخشع |
 لمان خوعلا هن ىركال بخت عندالا ضل ملف ةتتل نايا ناس تلة ةعر ايفان هشاوال اننياطظخن |
 تميل غال انه بز عوسعن قمن علتزع وست زبده اك ملا نفزكلاد ا باك .اييذكت السالك نانا
 لا ااه تاهل افنل اكئلاخناطف ذ نية لعتل لف كيل ضاقت انين طك دج عناناس نبته دنع

 شالنجر وم اغار ٍءلوسر ونْسعرل اتاك لع لل نآورل كايررج التورم اان !ةكئ ادهش كشف |

 2 ءفد لضم امان ينحل تاهت اكن عاط مس ل اا انس تاك تا ظمتن[ضفاما' ان اكايلعت ا

 ودلالات شالغو سني الع فج نطاط شم لف امان لري تن إل ناي
 0 ا دحر انل ]عطقو ٍدلَصَولوقي ةهالطعا ماضيها ةوس اكل ةينجز ولك ع 0

 طايل م اتهنتلكعتغا ا :اوم خرسانلا

 506 انعاط ىلاحنهتن نجف مضأ' اوى أمنا و ملا وفصاتل نك هيل اك فانَح ن اح انهم احا

 2 0 يل مط اطل كلَ تلم اج يمت ان اميلي تيا ذزتبتتمت هت الوسال انمنل اههجرسانلا

 يامر دتنم اضن نت[ املس نجزم تايبلا غل كازفلس نسور 3
 م امل تشن منول هل عانت ماكين ذللتن اكحال كام اذيال تفر هان 0

 لزيت امم ذئب دان ند ن لش لما هنؤعبلوب بكره وتعم ذي )ران يا ذئب ثخل لالخ

 نش ناونضر فق لندن را اكد نيل واه وطب ذسعصاجب شل واو ناي ين نيش الا

 نبواركعلل الاف صول ا راطت زعزع /و ازط هن ضتإ وع اسنيم اسمح لني لع

 مف غرو كيتؤملل ةحذ دانيل: نعاس هبستكم ةطاطم بهن انادي كر تار طحن اال

 دملج الكرش .لاىاتا 0 هرج لبيع ]معاه لاملا 0
 لنجل وفا مبادل فلا ءاماعل اع :ءراننوثانل اذ ف ةلككلبحاس ؛درذا ا طال الا

 مز اب ل خطرا معز نزع هنا - 0 اة ول ل ئجذ تهل
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 تالي شلت

 دن ا دم ممول قيل با ا ١ امطار

 2 اثن ادب ا يد وول

 كفا نية دمج دان لذ غنين ا للعزاب نعنامغ ند اجزعاضا»أ ردرهاندا يو

 نيروكن لهي كن خالى لالخ االول جلال أب ناره ؤنمءاذو خلع ةناش مف
 مب مانمدح ا اب تشد الم لك لسان ماد ضب حرم ]نية ح ًهلخري الى ا احتل اكرم امم ]غلا

 ظ تي ”نانضلادنانالاىى رن انعم اختل اغسل !اهتلاف ل م

 عينج لحالة ذا انأْنآو سل نحيط اذ اههاند متر نعت ثنحل ةننمق مانا خيي كل ادهم
 1ط غاغا منص هازل ف ماؤها بغا دعن نال وظن رثبإ خللا
 درس اك انااف مالفو كح اذ تحاول منبج ا د يع

 زخلاانطم تاكا نال افلا ةاشالا نان كملعةسدلناو 3 نوموضعلا :ءاشالا نا ديصف ليا تملا ذئاب

 :انماضتمز جرس انته كسول الع اتم دهمان. ةهمو فتان: يريد ةدعرس اذا ماج طعائاخ
 هع تدخل اغلترجخيلاب تمد جيلان انين ذل زك ل هزني ز: لطف جر يكتمل هر 1:1 زم

 غيلان يل شالس للالو تبلغ كب انثتعش تعش نحب [نايغشرل لاقف دبا عكر نيل ءان نجوتمنلا

 حال ل كلش الص شالو قة را كالا اخ انش كنج اذ اك تكت زهق وجاه هذ |وجوعد
 نمو بلع القل افا ببكا انني هننيجاجري اه قو اذ تم لم اتنش لل اضل نضل

 «قرنلنفل ماجور بياشلاهاشل غل ,انل اماسي, اها غ لإ عم 0 لت فيما رغم
 امنيات انش ارم لجان تال 1

 تطيع منامة بكتزهاندا نإ عت ماو لعلي مور اند فاكت وخد 1 الد نال طا

 7 "لف ل تلط تن كل اذ مف ظن وحنا اكلَل هينا طل ضخ ىفاكا سل دن يغش اغانشو فادح ل بكرت
 د م د اًهش كنق سادنعوبا
 | مؤمن نيبزد ءايتن نلرْماَعُم انكم مص مرت انئِلَع جرن اع ءال الوهن لاكي ا انعدم هه

 لو 0 0 6-0 ياس قي يم ا

 اع 0 نان لوكتن اش

 9 اول بانر جبت 32 تثلغع وأوصت ئةعاتك جيد ل اهازهريخ عون انيالرتسل
 نالونتتؤلا ( عا لل قفاه لة لطإ ام لو تضعي نع
 0 يل عنتا 914 اوت فراغا !قفتوننل اب لومي ناىر دذل اورتيصغم شم ضيا نبل

 9 ١

 جحر اعنف لولغل | ف لغد باك ايو ولن لعمان اومنص برمج اضعه او ءاز جرح ا عت 00 .رال 5
 قزوز عد اغا جارت ساقط بشل لاش ملل 9 3 ١ ل 3

 اهنا نانسنلطنامتعن دنع ل ةلاةيزتش اطنانمل رجلغط لص شالو ل ناهد ||.( 15 أل ي)
 ملل ثلا |تتان نل انة قامتع لعيب عزا جي للعلا اليف يهم الاوفر لفاذعم يي 3

 ' 0 انجقراثزبل اند ةقادبعو لفعر اسال انني اهرتكلانقبر ةورع 1 0 0 1 0 ل ل

 فيرجع لمان لمان ا لااا عوطشن اتاجالاذعيبلةيمنصْناؤ ايس مزج اان همام 3 "ا

 ىتيررسوى امن جحود ديرو 00 0 ا
 01 0 ا ل 2 ا



 | 37: [ از وشغيز فل لل اش اذل اي لح كن اهلج نعد ل3 هقنادبع لل اعف تن ئثدعل انساكلا|
 كينج توج اكوا يل لفعل منجا نالوا عن خال ذي ظ
 نحن كل لولا اةنلوختل ئغس حن ايالاونجن ايدل مزن ثقل .ةارشش امض شاغل ان اوثرشنعل لوم

 / ب أك انتل نخ باكلااخنزم منغ فففب لاني فاني بذا” ناي ع ب ثا
 |راشتان بز غاوعي تعال كتم اواهغالو كلان ماودسالو [72داون انها ا يشؤإ ل مال اال انتقد ادع درع
 0 مائفل اجزم عت اند ”نناخان معباغوا كان رطل نا اوفلاوركرو لشجس اب نكيلفانمه عز ع نهد

 | نعا وتنال طلب غاوعتسل 0 راج طيام ايرتاونياخما“» منغ بويكا عملو خخ دمر دبل

 ظ كم واما اول كتواوهءتضاذاول شنت كعب كنأ ماو ادع
 مستر و ل6 ارا نجت كسا 0

 ار 000 2 !

 3 اونو لمرات 0 00 كم

 اماما نتن ينل اغلا لنج ران تع مة قبطي اوتلخ تخمة ن تخين دنهل ميلف
 هل نل اضن نعت تين نعول ف ا امنع

 ا انما ايلتس لول لوبا بنس ننس نقفاع ل فانع

 اونءاعيضوالل !نيلَومةدعداست تل َءلونْنل كبل اطل عونا يي ثق
 تاسيلمف 8 ف 1 َيواَص ميتيطاغل ماضل كمملا د كا وكما الع د هند ارف اطيق وتجم فرتع منا

 : ةل اولا ادت ال نس انَصَْعر الغس ئيؤمزعز لب 3هتنغت# ا
 هى ا ع ا اتلع شا لظصش ال وسو لال اهتم

 ل
 /ةيخبض ان مخ اذكم ضو العا ىعتب احا نكد ماني رفيالن اف: ةنلثس لحل فان كتل غم امه ويلشاإلا

 أليم سوُر علل ضل كل انجاع تا يال اضف ناح ىكر ضمد الا هن نينا“

 3 ها ها ضر انج تغلط نيا غل راكلابن اول اء الما زركرح

 0 مد بينو لااا انلانش 0

 00 يا اوزهزجتالاخ اثوززكل اكو اطدتنت اسال
 0 اءوافل اجا ناقة فصال اعل اج بسواعد نزو منتغ سنا 5
 نون النمنم نمت وأنك ارش قول كن اول ةوضعبلا ارتبل ام انامل اوم ترا كلاقكلا ظ
 00 ثيافش ف ماخذ لأ كءانح زم ايو الا ملص! اسوء وادع نكد مئاوإثالَء الع

 | تيل وين نوبت دهزتم كى ا نا ميلي ناذ
 | تياننشال الجوجل تنال وه اهتتداذابت م ان ادقل طالتصش لوسال الوم ةَمَحابا نعل انامل
 كال نلقاه اع وكت 0

 ءانضر لزم ثبات: كني ع اه تح كد كور مف ىجسل ديبزرم لى موف هوم عيصعم كني ضم مامح

 ساروا كامات التشتت ملح وزع مس لعجارخو كدليل
 ا 1 ول 2
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0 1 1 0 3 

2 

 .6ةهل ازال م توفامتلال نواصل متادوكو اون اهني اهنا جيزسم وقعت امس انا إس نع
 10ج اح بنور تطلالو طش لارا نموه ]متن نان يرق شلات ل كم
 لما نيفازكن اثم اكمال النام تاطب يدشن زاب ق ددسن ارم ل6 لانش نم
 0ع ا 3 ان ماع اكماوبوككها اون الحو نعيش مسح ايلنلشسل اليلزعتندانع

 تسكاماوم ايوا هلال اانا ا ا اا الا مدع
 00 ينج انا فاض كلو انامل اكلك الت سالو ل افعل نرسم[ رساانل اماما |

 ورهتدنص# ع ارمالا# 0 ميك والشا زك عازب ا طين وب زكترس انل لف نؤمؤتبوب هؤميدنب | هيازعرتب لننسانلا

 رع نيو دجلعت# م [5 و تان ةومالم 22 انليَسوثعمو ىنموهن

 رسال انهم نلتمس نانا فاك هزثنانال اعلق قاجم - للوعي جرئ لط عوج
 كنب بنان ناب قنة هدنش يب عتذاازج ادعت
 ذاتنجناكل لانوس ع ناكني ات لعوب عذتلا اك لملم دوما
 دام ِ انجالي غمةئلزاناطكا ال اذ تن انحل اذضل جز نع زج 00 كارلاوم تكرم

 ل زلع غد 6 0 الالات كرا ا
 ووكر اواو وللا اوم انامل تتم حت دل خبعا مادا عيش هنعمل هل الهاك انجن امغيرتواطنغ |

 .؟ كلا ال ضال ]جلف ع ]خصم الولع سدَصف ل جهز عن دصوبلاول امن ناصيف شا ومالع 0
3 

 اذج 7 كوت ؤنمش الك ئالتنبلا نضال ميك حك ف اناا يلم 1ك 0 يكفر |
 ان ايدتيت ياما كعدا دانيت دوق أيل ديك ةناسئ باليد يةنتانامزيخ نان 2-2
 :الايلبرانش دال كنده هت انها غيم اةنع تشل حانتع كاما جتب | يشن < ١
 لازال اتم انانكتنملجنلاا مشا ع اتت اجنر اال يك نسبا 0 ا

 ع نتانيا نان أك من دلو يضاتانسخا كل منيلاوتجا نامل اَععَسْ| 2 0
 خب انيتتلاذان معنا لال هاتسح ا ذردسح ين نواظظلزا: طالهذ دج لعلع 1
 طا يان ل نسور سب وماسك هلوسة ساو تءاءاوس# يحل نيم تكسو

 0 ل
 0 لايزال يورد ناتو يي
 .٠ ا 0 اسما فيتو نت |[ وما 10 0 3 1 2 امج 38

 طا انو ف طمس ل يون 00
 2 فاضالاننين للغش 5 تحت ند اها ملف راكب ]ةيطوتشإ اضم ل نيل

 واس ممم مازلطوةاطتاكل قفل ينفق : اف تلي اكن :ُولاَج تعوق س3

 افاقفاخلابو ميتبيخا فل كف خس دخؤنالِتلبودام امص شال مر 5. اوراس خسف

 دوملعل الزل يسورلم يت امرئ تن اا ذر صْؤ ةشاط قفل ننع انماوةرالماانغ شات انلشلممل

 يس اة لق سيتم ين اة ايما الس ”يرس ندم اعنا قبترلخ
 هللا غلاه ينوون ةقف عم يم عاقل هذان قلة ايل نمد انا ملاذ نعمالا
 ١ دايو والمنام بيذم ناك ياخ الا 5 ياو احتمل نم مودم ايم سم ناك



 ِ امانا لاولس نإ نومتفن إل ءنم لاب باهككوشد يعن انياحاكماشث مهن اكن :اكهن نضل از ءاثنا امالاغأ

 اللا نونمعل اوال شذ ابان انشش اك[ هلك ثنش اما يارا لان تاخير ديالا 5

 اس جة الا طنب زن اعشاو م 0

 ينبع, ل عرئابطن انانهتكل لكل ذيع نالت ندا اكل تزنعتتاعل انو الاب الغل اناولو
 مهل اة ةيالز اللمس وعجم لول وعمل! زعم ل

 19102 نوني دات تل اون ابا طارت يزاول كيلا ومعاذ ايتلاةعزالعؤلدحلا
 تلال قنا اذان 4 ا اطال )ارد نؤزصتيال يل موه اولذإةنوضقي وجيش اهباشت مندا

 0 هناا عسانا لةوعل ار يخت نو رم ظمغا] لف ايتن اكد ارز الج انا فسخ املشلل بساثملا ْ
 طامي نام اننا لو تيم, اليا سانا

 ايلاف نوفولياونامانكم لاذ نيكل ل وج وفوطكرسان لل ظل اة عب عايض لري نذ العا شل شل(

 0 ع : م اهياوعوطينا ارم اننيبم

 لن يلا طايل مالاوتضملا ملتزم ند نمو نول اكلم شل ملوي

 نر نت نتكشافا اانا :اكساط دش يحد يرنكااف نيني لامه اذايتن ا ةعمرب از اناوطَل اد

 هتلاا:ءاغدشل انت[: 2 يومآ يانل لس كش لَ ان ولما امين امد انني نع عرذ ىزريغدا

 قلل العوني ابس تلف يل مقل موشن ميتا وفيق نجلا تخلف ]52من اها
 مم 2 ري ل اكحافجل اردو

 تعا للطن اننالا [ك نعل انه فرحا اخ امش! مذا اراك قرخاد انس ارز انه ناس ومالا

 ناطقا لالا لانواع ابان نال كنامتلا
 .ةتمشلااماثل فد[ ثنتلا بر مضافا وتمر ننال نوفا هر ضذونضاطف وبل م يقفاؤ عب

 9 انالإانل كغ ا ا
 لاني ربط الانكشا اتا اب ا ئاز|ةللب باف زكك ف اًيَسَم ةتادنع ل غرد ثيتدح
 0 ؛ىمزلا 1 ابل ان اكان بلذلا يظن زعالاواطه اما دَماذل خانم اكمازس بلا هوت انهت ان اذربهطنلا

 1 ذل انتلو ضل ظراجنغ اذ راع تاز هز عم تن نعتتم كما لال ل
 | ْ لاين نعداةنبدل اجْرْعْيحت غال ضن لغسيل ع وز جزر هجن ع كسل زم امن لع اذ
 0 ا باطوطفاخالا ماوي دما, افن كيبل ننس كيتا احااهلخان هد تف بانت

 مدس | امك لمن ديب زا مكش ل ا
 هاب سنو هازه ءاوقل اخره قاع فا مارد يول ناب اخ دفبنجي ليال: عش اند نعت لات انا وشال ان

 دكا 1ل اظرف اول عرايا الوش نرسم كين 6مرات تاما ازد نعوذدانسلا

 م 2 22 تدان ناشا ا انختل طاعشا[ صولا عاج ع ل ا طبع ساثلا

 0 أ رجلا ونالت لاعب اعنا ريلي امن اذجالعلاكتتل انجتال كا للارض اف ئالغاذ وهو ل
 - اني شال ذ زو تلا رانا ل م ضلعتتلا كن يا 3 ا
 0 22 ةةلت ماو مياه نخر وخل ادق لن كرون نوم عش الص

 | اني يمت بقر انساب يدل ا ءريوهسر يمال 1
 تيمي امانا همديعيع بهدا خنجن بلوط نََلَصا 00 م رشات

 انتا الان نوعفاتعاا اب نخاف اناس زنجب تسنيم مالوم
: 6 3 , 

 1 : .٠ اوان 3 2 0

 دك ا 21 سطل لا مل هكر ل ا 0 هس ن1



 ا 1 5

 0 ا

 داام اهيل ام دش ان ارا ذة انوش نعذ كيف اعيضو كاربحا تع ندم اك نان كعيطتو كريعاب يحل ىعارلا اهب حاف اهرب نردغأ ءادانيإ ادن هع انعم مغخب ترص !.حيطفدانيعا تبلطن نضج نجف اهعيطتد اهي
 ّعَيلجش اندلء:الزغلا نط تين, هقيغا اها كل نك عاكف انوعيض تن تبذل ظغا انالانوماَنْيِم اهدا

 نير ذلزتمامطعاد روج اذان نافعا قات وزكنن تان الا ءنن ملمس ناوابانال انف مص اما ضال |
 الضال غال يطع سكذ سور وع كيسان نيابة نددتاراتكا تاجيل مل م اناوف اان ذل
 كدي يفلان انيخانمنبم غذاث درع: دان ةفيان شك تفانتادتح دو مجن دعنا ب دبل
 نيا تين لعل كو ريكم اج ذنن ثان ناز لؤي ل هتان ةدووشل ظظوتنلا نمل اف !ةرانناتاغ
 العتاد كال ملغم د معركه رسانل اطل امنلفأ دقن دنع ادنع قالت لفل اةروفغي ب للعسل ازعل دع
 |لمافاحلاج عش ابعد وا الق نشل وب انو اكوذنامالل أ لرنل5أوافا مانو قداسسه ناني
 والك امامق لعل داغم اناذ الورش انا رمل بنعالو هل مرتي باج ماما تلو بم لناذ قمل داك ةماخضنل لع
 مينوسلرنل لك 5 الون نخنالال اذ ناس * تاتلوالكنبدالم خل ةءالوض لغستعالم كندا
 | مه ايلا اهركينل اكل انوش هند ان مانإلكم بالو ازيونلاثؤيىلا يوتا ف الطوترو لانا ع
 1 ابا مان الكولونيل سالاث ول اكمال ااهيذع اياد انلطلإل اد ,ودل لمح ثوعاطلا

 تو لاهم نائل اهلل ناك هر [نل مله ين اهنكل تايلط كرنك م خفيال وناجح

 مفننصي ىلا لان ؛ ثلا ةلشوشغ انام بانل تماس جست اان ئيدنهلاناينئرتلا 1
 0 منا ميرسي ناين اخ نال ةمتحمارب قلل نووي كل الظر |ططنها كفؤخ لج يد دن اما
 رست طراعالا اًيَسيربند هْوْطَءا فصال ين ضواخ عمقها ةهمردن تؤ عال انوثضمل مةحباطم
 00 د ترو ل ناك وح ]وج هال المت قع عك صيام مم ىدصيعتلا
 ا انزع اقطاب بيضا نما عودت لفلان ان فاضت يل اهرنكل لل ئدؤيوخأ
 3 ةغللسا تاتش دارا مانالكتياو نان مالت الفري دهر لكربتماز كود اظاههال الا ظ
 يمس را طاه شغف ذل الاناك اتش للان انكي اك ث تارا رتل نوم عالو فل د

 0 :هرعا شت نرش ادع نعت انين قيازعن اونو عري عموم جت لعت عن |
 هليل ناش ناكتداعةملتت مات ناقتي لو يلا ناو يفت سوال
 | تللانل نمنع غلا بل تهمل ز عما اكل را ميجا ورع

 نناق# هل وهن شاف ءةلالانل ليغ ٠ اتانماحد لنمو انسل لحل! خل طم: لف جوع ع امري هه ناد نت* 58

 ا ا ااه ل نون طار ذكر وكم املا

 امنيه فاشل قزضولإ الرا ارت اك فكل عدل يعن تاق ”نول العد مع

 0 ذا ةشابع جلع نان نمد عع اعيد اربد مدا تتهنعيبز نبش حرع بم
 0 اكههنمكلا ان النس 0 0
 1 د الاتش ف عتل اكمال نازل اشير زم
 درعا سك در نايم قيقا انيركاتلو جلع نكرر لع ..> اما طالق عش دنع
 لذامو دما عه ا انكتب را ل 5 5 0

 يلع شالنع شاول كلذ عاش لمان ما اها هرب تنال“ هل تاع | تدنن لوسر ل

 تراي عزع رعاسول لع انمالا م0 ا ءاهلرشل ارم كك كامل ادهش تحلل انف
 زتلما خامل ا هلرنمل كن ازنمل احَع ساذَص هال ع2 لوف زع لع طع لذ اس اهر ومعين نعوم ا



 | هاجس 5 مل اثفدت اها ةئئمم ين ماما هلرتيل ويمن اد نغني لالاض ميم لانك متت ثلظن لاف
 ... لي ا“ اسوم اجمد لص دلل الوسرل امّدنن دعى كتله ل ارم اثنان جل مضغ نع

 يملا 07 السد نافنوزيكلما اان يال اسوا ءالاهج نام اج اهل انام اج

 هيدر مدس ا كلر هاجت طال اقل و مف هم
 نصل فام نس زال لبن نيش بلع لماذ اهبعز عت الوقت انو اسهل اة يدضجإ ع
 قمل اوى نضع اابشي ناكتالذَد كل سناك مداح افوتلتر تيفال اذنه تركز اهم
 يا يوازن كيلوت اوما ول زون لكل قف كلذ مفههتللاذ مشضنز وفرت اوكا ورك

 نع اكل اجر اهنمل لفءاؤ م ساثل | !'وومزملاخل كت تا سما م
 سافرت تاكاشل لص ضو اناا انشعفل يحب با ملم لؤفيإشلا اهلج رتبسملا
 ةءرخباعخب نعني ل مزعدشا: إن انثالا و تاس الص ام اضتال
 معو مناط فت دحاجل !ةركؤ كما ناكل اظنراونس منوم اماني نزال لخط كمل امتع اهطبج التل

 اعلم :راختلجل ل نوت مرج فوت ديو نوعا لكيت شالاو زف تاكعم رس اون لل اذ

 فالطلن م ممدنهل دفلك اكالذف 0 اكل وزهر لب افتد اكتالا

 ىثلاءذاه لك مشغن هباؤج خنق هنوفكارثاشل /:طصخهلا طفي لما باو قاكاناو قاطعا
 ١ صم دع كحك :رنعلا (ك ةيطتوككلا نؤؤلا جتنا
 لج اضمك عطل ]عصام لعب نافع فنان لامر ةالاطازس

 عض تيكدح مام 91سسإاذ بجمال ين نيت ناز اوم انو زعتم
 يلام نلي ولورا ا ا 6 ل ةوزم الزقجالا رانا
 عع 5 متءاخح مثيل جياع هاتي نبل !الوم تاَطت فاوماءانردعف تهل انَن وحج ماع

 انشاد نكت انش اضاف الك لمنازل وللا نعل عرلا نت جودع

 ا ذالخلش ل جنم هر 700000 ثراعن لعل اخ اغن اكَمايلَعَت نان انملعُرا انشلعاولف

 تقفل لانو بةلام لبا ةنملض لانه ةب ل طغيا لالا لتاماذاسانل سيف
 ه3 -«

 ءدع مح

 عاق ديل يدل ٍفاوهنَمْنَل شا 0 0 كارم تول تاكلون _--

 كلش الراهب جتا يؤملل فلن تان هنت _الغلا تكن 0 ل ماع اًوعَحَرا لا

 م ول اوزنيكتل لطي هاجت ذوي ذهن نلف لت طنش تل ظ
 ثار" اننلءاولف زال سوت ختم :تل الك الار انتهاج نا انا ذهن ش كل تلاوكش

 0 تش دشمو كناكديطتلاذ 001111 1 0

 ودرع دنع ايلنلاستل انلغال تمنع د انيتيشو نخيل زلم أك نانا لهن وش اش
 هلمانابا ظل ااا اًمنيلماج نيت :اناهلرتبل كان نين نيل العش ل هتاالؤ نا تباثلا

 0 سؤ مزة لتس يمول دنع كآماذ مانالازاهسكا/لف تازة تمن لباد ازيد ١
 دد ههمواردنل3 كرز فاول اهماطم نفذ كر هرعت لول كوت ]حجزت لنا ملم اذ ! منير دمع

 انتين ملوي ءولَحْش !تآ) ؛ سل صين نلف موضع كاتمة يزن كلت تضي[كمذَل

 01 ودمي ذولا رن ماورد ١
 أ كا الل انفك هزم اول تلقينا كا يصح سا |

 جدخ ا لت وسلل افانو ول و هش الزنا اكدت ل اذا تلون تف نلف تملك |

 ا 0 7 را ل ر لنار ( عضل را

0 
 ظ

 ا 0 0 2

 هج



/ 

 يجوز عمرا اا كيفي انو ايل لاش اتم رشم ا د لصف الوسم ل انااا هه لصخاشوا

 ماض اخذ ول اوم ذاهيدحادذاو 0 ار 5 ميلر ينمو الد ٌءاَدَتبل هاا اوم كل را بلا اص 250

 ا 92 0 5 7

 3 يبدل 56

 شبر ساوطه نور ذل ثمل نير اهل هد تيك وني ةفعجف اولكر ل 1 انا لاك ضتس :

 1 اوهويغ نوكيال اكلك تاير ارضٍب اص نوي: لان نوف ضاوهر عرض ٍْ

 اطلشل اف اغرئخنس كلذ نانلمزز عدن الكس كلذ دِيصَعَدلَسَو ]كلش لس الوتس ننعأ

 يداعب نوعوم اون يل عج لاف اولا متخ الخ“ اح لوا نماذج رار تسي توكيل
 2 1 م لا ا

 مرد عرفات :انتم تي ناديا فلْس ناكء تل )درب و رزنكي نأ اورج ل ا طعربر

 معنإلا ا[ اذنم ف تاكام ا ضنا ان لمت لظ شا كخ تاون ضنادوهشلل ل ان ةووطأل اً تعِلِع محبا صا عجذا |
 ١ تنم نال موو وكان وم لات اسوكشلاساغ
 اتم او م: تضمكو نان الذوات د 0 ا فش انايالغ نال ل شأ

 كفو اله عيال هنن إيد مومو رنوجؤ دوما شخ طال ذأ ا ساثل اقذانل ميرلننكا
 ارق وعتاد ناو 1 0 احين انالاب وهدم ان ادقيَصَصَما اعمل اجلا

 ا نيالاُهلمَمَو ةزلطابقيول هيدا لن اطال زنا طال يالا لارج اذ 100

 3م انادويغ ند منيو يلو شخ سعب 0000 انالؤلإ وم
 :تالقزذ _ىناندخ اان سانا قثتادذ مالا تت ناخض كاع ا
 انيك انت تانالطعرتم الاد ىلا اتا يل تقابل لي لش انج 5

 | ففنوب ان اا اونالن لان ام5ناآلغ وصد نم اوم اكهيون صولا هز نشم ام نوكيو ريباك ْ

 اةقادبح اكن نطل ا عز وشل ا زهمشن مريلة تاك[: تملا م ا ةمانالهنوكل يالا

 ا انمار زير عن ل ايلات لعل رءالانمظعثوتلا

120111111 

 ٍِك زج ماطاكلالغإع درشل ناك كل يلف قال: لانواوتفنالفزعت ”لرهلااتابضلاو اذن ااهنعا
 كج نافع ن تزن ظلال جت لو خرم زعل اهو اغاطمالزل سمانا لئأشل ان ك2 صزعاذ طلكتلا |
 ةٌكلوي ئنعا الجل انقلب دبع عزو ينمو ال نيام نيدلتلا 10000

 | لالا ةبلكل ذي عمال نبال ضو دع وعطب نا علب نيام نان لن بما ذل!

 | كل !مانالاهءالعام دمادتع تاكل غل نبه نبا لعلم .انبتتعتم أه فهَربشا انساتلا
 قادير ومعاغسو كسل 5 بعل لوو هيلبال اخ د: سحو م دالول اه اهيطل اذن مامالادعب

 تالااناط ذيل واما ادّيصولال ضن لاَورجل لول المل داير اه ال تريب اسما

 يبد خلعت ':> اهجرتيلب 15 :اهراداهجحالاتل ماطدعدةناآلخ نتن الن ْلْضن ال عدا

 ل ةيلتعلوونوضنااعينخ أك انيك تكل هل تشمت اان نباطشمنعطساللا|

 ةيلاةراسا تفر يبان تل هي ع وم اذن تامر الكت لفلان

 الخدامين ماغير كنف اهني ذج 0
 ل 00 اذاماج انتل ا نخب لنا ضجه لن ليان لف ناتنبل لن مومت نال

 فأر كيا تحال عتكان اذ ازاطتسل امان تش الل نان ضن قلع ديا نسإ ل طل ]كاز وعض انك اد ٌثلُجََه او
 اناا نيكل حن وشال دعتممال ع لمإل ثساثل ينحا مالكءيلعونخال انالاناةعاناب لكل اذ ل دلع

 حن همعحي

 2 ا



 رس رس 05

 تاس ٠ م ا
 ن1 !اءاممم اصطلشمل ا انتنايل اديس نعبه يال العز عد عملا [؟ 5 ج ماناومريل 1 01 مصيرالا ننال دك ع

 ا 100
0 

 و لتاننجا العلا اهات له عاب احمل اًرونض لإ صج طر نون عر كتل نهرعتشلتلا
 :انءاشيبرتعب لفرانز شهرك اان اان الادراج ا

1 

 [كرااش خيالك ادهن نتن اوتو مر طعس وادلطجق تيل ضاع الغر اونبنن ا اف ثوباتل الش

 ١ 6 6 يوم يس عم حن و التالشاا

 0 2 5 الا 00 01 را ةس[ك لوس

 يموت نع تأ اراطم يالا لجسد اييوحان شع طبل انايارها
 ا تي يش. ةةيرعو لطم هت ماف حان نيون ز.سا دور مكيس اهلج 5 ةقحلاذ
 | 2 ل7 نكن أننا منبج اهيل القاك انت شال نكن يتسلل لعنة ترج اذا يشير دمت

 0 يي | ةناذ بع فناعيوجر دون عيا تعزل تم زعت لع د بافغاللبافغا تباذغالافاتراينحإأو

 ْ كي اسوي ءدننااوبتاثنع أك" مدل اها تنيصوت مخل ضتابخ هاني ناش اير

 أ سكي نيم | |١ ةقفات# 5 ”ةتلرالعش بوم ةرلعقل اق نلمالل 0 انذةفتانانوكل
 | يتمم | ااه يسوتتو كيو ازسادالاتجام اثم ةطانمب موال

 أريج يح | ةطداطانسباعباد و قشانمت ا ظ
 ا ترس سا || ةنكعداد»عناننطتداولان لنجوم نافل دمع

 | را (مماس 6 ع ل يس ابوك
 مهم نإ | عزه رمستجرداسووداعنا»ل اك ياس للغلاف كدا

 1 ل 1
 ئ 0 ع مع | تسيل نو باخ نانجنتزهتشلاول ينزع
 ارو يو الالياف كش انالالاط قاتم امام شالا خل ل !غر تفل نعمات >.ب لات ادع يلع
 ارا ف ر مولخو الشنان جان اللغز غم نام اذسضغارمانيز نجف قالا لدتا اهكلاو زن مشت ل هلو نخاف
 لاَغِنِطْرمّتلا م كطواءل اوم اطمانطلااهتساثل | [نخيزتل او الات ونعسالذ كرك: وطب زرانل الضي :إلغا
 ناش زيع زلط زر كلماتك لا ملال واسع رتس الوإ راش ذا مانطاكابللخلا

١ 
 تب ينام لإ دان ارك يذكتال.يل انتل ادت فيكم ديك وسو ز لا زإذ نااار 0 9
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 | كيبل اقتل دل اري ازمحل تل اك ال اوائل الل رن اكل ضخ ا اذا ذيش ابن وعن كلمت يطا خل ابحانشل اد از ات خفتل م
 | نال ال ناقل ا نغلق ا قروعلا نهيق فب هنزمزنمداكانإ خل
 | ةناكتلاوهحتلان 35 ولا ءانشاكا اهيا نهي ْنْدَرا اننعالا تيل جزيل ول مار ومو انل ملأ

 | عد !ناوملو لذات هين ززعذال نت ازال نال اناسدازا

 , ضاطضلس ميزه اهالي اخ سن مقتل زاك فالنبي ل ىلا تاه ١

 "انو رب يس نيل مم

 ا ا ع انه د عوش اري ول طر قال
 1 55000 فق اثل افلم اذن 0 ال |ووتْس او اهيلجرمنيرضرنخر

 داحاهب امج خفإطمابسشل يهب طاخإب تاجيل ان لو اذلاوقنإ ند انماط مال تالا قزف ته لن لكس لت
 0 "لا اننا هناشبةزل وهرب ذاع يضارشب رذا نا
 عملا عشا سنو .انلا د اا نا الا انهن تايلر نقيب ناقل

 قدي ومتصل همومي يح عام ديدن كل الل يضخ ق دصآ ل ةطنكءاَب مليت دداذ كيان َببشانعلا

 الان اكلت زوون دساطا نقاط ضال ازا نن نوضو تكا لالا
 1 ان ارخص قد داق اوتو اووتزؤل اد انينالاوة طلت اورج اهلا طا تنل فرك ابنا! انشا, ىمحلاو
 م تتم امين لزم موش خل اون عل نو دام بهو ف ىذألا

 لاهل ابن انام لنسب ان ما ل1: كلايلاومَيوسمملإ الاوز يجئ اداظضل !هزؤفضلاوةباونلائلمالا
 ظ تاس نايس اللا ات س الا عومو يزخر اكن ارنغ كمه نأ
 ل تقئان هش ظنح نيزهلإءّواناوهتيالابكلا نر رانط داكن ءؤةعاعامزرقنذخ ملاكف يلاذراشال 0
 ا امتماولاكتسو نا ةكييلابأ
 1 دس و و اطالع ل اعلان وكب نايس يم و او

  يوتلاناطالرقن "2 اييلخ اول فس ةدب د جوج جزل حزملنهناكدنو طر ون هنخن اف تظسن وشن ارق تلا ذكتلاد

 ال هاا لعم انجلعتق جزع اننا .انيت لي زمور ناك الاسف دزلا

 0 اهنا نزعيؤوج نضل زي زرنا هد نت الاانطزم امين فعان ورينا

 | لانا دنس ل رز ذات ليفان تاتا
 ع لج كنا هام لاط تذل لكلا انانتلغ تاز لات لع كاتفد اهخالادب كش نتمنا اذام تلختت

 ا اقل امنع قلاط ناي اال الحر اله هل اظل كدب تلقي ابن ومال اضل اساننُج

 ا ني 0 ا انف تل لح !عوبضاف تلت زيؤعمونلعرتنو نامل اانا نت

 اللالغل 00 101 لكف ذوشان كل ظن اننائضن تاع جالتنن الهاو غو نوم ام مقوس
 ”ممخالْنْيَد إلها انااللالتل اندنقنل ءوجو لؤشاذف تليف الشو كلزهض اه نيل الها انا
 0 سو وو و امتملا نط لوا ناو نع نتج

 | كتي ايت دنع دجال نهنئ التناص تسلا يا بل
 ١ اهي هجم نسما ' الامه مسارونل ان"

 يخالط سمن لانزصؤختةينق شا |اداهنو ذ تاطنر تلال قرف وداي ازوونهعنم

 ا و اس عيش كاذاف ينو و ٌترطسضمانا تره شمد نذل هاف نلكاعا !لغذالاففنلا



 مب جسصسص

 ل جن 5 2 0 5 00 0 0 : 7 ا 7 ا
 ١ مْ ( 0 010 3 8 3 . 5 ءزل 1 ا

 4058 7 00000 . 2 1 5 5 ١
 0 8 00 ّ 8 ١ : 1 سمع

: 0 

 نقل اولا هلك مخول بانل ) لومتهاخمشد انا !:هتضناق نلظ تيارت 1 لطف هلع تماس نادنب
 اخآاناكيبس ان ان اكببالالَص 00 :3

 كنفدننا كين اذان كلمج لئلط ناني تن ابكت خرجا ةوهو تل باخ ادم د ادأ لمت وزعش ل ْ

 اثنان كلن نالف نينالف نسكن اعلي ثمن تشي ربل ثق ل لانن نعمت تخت الف يدنا نيسالمانا وخذت
 20المجر نالن ةيم!نالم لاذ ناله لآل عى تيك از قلع تاك انفاق دز كلا أر انالق نبانالغ تنال زال

 || اناا فلم فزت ل انما نين الغ جينا ف ننال نينا اال تندلوف انش اًكيش اهدط ان هنيل نخر
 مغ لس اذ اهو هام انولغاالت للشن تان تلات انك لنمان زم نعتلككن !راكنافدل ان تلج هته ادالشل |
 للشأن انلب تف ئالطل اةدؤس لن اناحليو ل اظل  مُوِمَتَعول اين ثخالل الج عنج يخل ةنلقنل كثحج
 ْ هلال امك دز هرحالل مطرف كلفال لفها محن نهئبنه ئيرت ل اتصل اوسخ ا رتل نتنؤتل طن ثارت

 ١ : م ةداطنيلوبعتن يعم اثج عابجيغ نمله طمالانالطالل نمل اجلال َصهيِيََتسَوْط ابا

 . | يفشل الجلاد ّيش ال الكانولا قي رظاذ ل هت نيت و لؤي تلخ تسلل
 لتعز ال اذه قدا ]كت نيرا لظلم اذض كلان ميتا: ىت ةئان ضوض يعتني نيا اذا

 ظ ناد اجت اي اا رلسف اك ةليزشا|
 ا م ا نا ركلافون دنيا تكل انجل نتن

 انا لل فز اتزان انحني د ناك و تلفن نيس تاكانرو فحاد تاكايث لاق نان“ دؤللحت تلظ

 : لمه لكل انين كلا "ل اضل اطرالاب تل كلذ تف اننا

 العم تانغ الند اتي هش انني كالي اةف قش 50-0
 نلاتقم اجل اينما علا طبت نيل كر ذمة عنف اج نص باتل

 ْ نماناطررك كلل تان هااعفط خيبهَحا ةكازك يش وول 1 محل
 انا زهرعم مرات وتب نانغزظ زر تالا دعنل ا ءاوتف ذه مضادسغلا يمان لان غوايش

 قرح ذل ايتو ءوتل ننقل ركام ىف فدعفاوخ وعن ان اخي كلل لي ذل اليل ل غش ل يلا 3

 ا لال حرفا افا كانو بجب داتا لان رسل عربة ختو ضل ضجوتل ثقحلا

 آ ل لبق دنعت نيب كجإ ان :ة زجل زد زعكيتجل جاه < ايبا زين رهعبكا كاكيش يدم زي |

 ا ل وعم د 3 انا

 ع را اننا نام 3

 0 ارم ع 5-5 م1 ل

 هيا وئرلاستلا للعلم سانادئتَجَبلال متيم دينا 1

 00 ا 0 ع

 53 و , /

 ب 1 0
 كَ لح بوك كشر هَ 9 9

 1 0 2 3 مم .مازلا 9 0 0 م كل . ا كه

 تي 4 ك2 5-2 رك يحاضر كرر تع لل ربا



 0 الميت اذل امل ل اشيا اميل اامل انصب ايدو لكلا ايف اعدل او ةخيلكلاب دوم ومب
 ع يحدد ىرونمل اههساج فلاي ي بسر ناخب مسد اكس هيرب طب شذ الزاهالشممل نول عاب نوكر شلاح نواعم

 0 عزل ال كش لريال كلنتمل اكد ذر هيلو ثول اكييد درو اوني هلع حاؤ طال نع حاز ئهطلاوشد
 4 ب شلال ان لاو ودل يت صنف د نط بناني: :دازكذ يم
 - نواتج اننا انه زان بي َسلاباكلا/ اننا زعوتساواايعب عون عنبا

 نال داك ممل بيم مط ذمة اللذة ران اكفاطن بحل مدان. مالكم باج ءاللجانصيغججير

 00 انن تغفو رعاتلسم نان ض اكن لشتخ نلمانل هلا امان بكيان

 اغلب لا لومانكدا انهشادل افناشللملا, كيم انانه ذل المنا شادانله تضنرناهرذ

 ف صبر اوهر صر مالك مج قضي لل لعر ننال كيج ركن ل اذ اذه ارضع اننسن لوخاتا جدا دان جومانا

 نكت انهض ديب كام ورؤ اال اها تباتذ اتا كف جر زخم: طل الا بئرا نيت نش كلان للملا
 هلك نواه وعيش دش كةفنأز اان و ظنرتساوحا لامن اويكللذ درو 0

 قاده وبنت كله اموال اراد ياا كيم هنن لشانسق يخل والا تلزم نركيداننغ
 جس اهل, العبر غسول العش عنو ا تلز توم هند كلا كت

 الزلل ين اللغم قيمت نان الح الل طم بابا يدا زمن الغلا
 لاعبي اتلبلا علو اندم اش الالكجتةذال ةكقتتشا
 7 ليز اناس اللاش اد درب اهنعريربل اهب انسي ز م عَرسادبعْن اذ طخ تلج تطانم ار كي 5 «ناتلاخ

 زائفة اذا م كانط غلط كلن غلام تيدي نا اذ يي م

 ليا ينك نمل اان اع حالا غي العب ولخ الهال ١ نالت ل ان تلج كلن مدلش ل افلم

 ل ناون عدادات رزقي نالت كاكا سانا جل انت دال لا
 خل اين اكلات ناخد طف كيل امعتداو ميل ل ملا لَص كيا غبش هل نعمشس الف ثلج ثلن نزن الجو اذ اذ

 لحامل ذعج ابا ننيفلن حضن نجل ثلجي هيرانشاديذل ونيف وعاد اذ اهن اّثل نا ناخو ميل لول ناشر مغم

 متل ل كل هالب انبخمالك نمسا لخل ورم اباو ليضملا انشلل ايدل ار شر كح اتا كان دانى

 فىارانلفس انل ليال هيلا لغزبالمث بع ئسووب اطع امد غرم انهض هنلعل خد ن هما سانلاايشلمث ْ ١

 اقر نم ل ينورفل د ازين ديل م نايلشتل نر انل لطنعدص رانش ارسال ال خان لات لذ
 دان انيطسلال بسن ىذل ضال ايتئالاوهن جز ةسادسعو ناطلنمومتفلل ةناهنل 3 6ل خالط جو اوم

 خيي النبع سول لبا متخاشإ مخ اذل اوم أنا :ملب ىلا ةةالع نواياشل هج ملاولخاكل لذه نماماب

 همس كر لا 1 مكاوي عقب 1

 ايبا ناكل وقار االغ تجتمع نقف رعيشاط بمصر مرح ا
 لشنشا ارو هد اهنجاكن بيل اذ كاع ن اناناس ن ظورن لف دبع لن اناا كهاذش وات يز عل

 ناكومتل اخانط لازلنا لّصِإ لين اطلتنا ناكيركسلزعم ع ل عاب مايو مني بص هلك ناطانلا
 3مم ثنا انى احا انيلعانايهل ل اخ انان يلون ارجل انو وهوى سور ووالد ذاء اياك موب

 الاقلام دن لل طاو رئت هذال اهذ زوما امو كال تلكحل ان ذفعل املطانفرغم كلث سلم االافرتسا

 ذيل عمال: 2:لكهلنسان يلم عض ءاب تبكي بمدن لاشي دل ا1نغا ني للالَم اءاهنغزع
 ْ ياي رج لا وح ا

 يخط لسور هلع الص قلوس دغب ناكاط 5 تمول لما عنخ اهلل اتذوؤزمل لول فهن عدي نيب كيلع |

 0 ا يل“ 9 858

 ل م ن1 205 01 كل



0 
 ع

: 00 
 10 لو يأ

 ل ! م ل ا
 ا 0

 هل لافخل ان كَس مشغل 0 هلم ادش ن اكرفأ لام 0
 م ا وا دك علا اك 2

 ا ا و يول و راك اح انعلل
 اع اخت يان نيوكشم :«مسلني دبابعم أ ْن هن َكلَذس راكب لح ازال اكتؤد اصلا كمتصلاو :ل رت غافل اق 5

 لابعر حو مرالا ل لئن دعز عب وج رنه نعن :انحنت ليغ ر عاج نجا ضجر اا نب دي ناسا

6 

 لن 5و ايا للبلاط زنجي دبع ل و لشن نيش ادنع انش خل ان كتجإ هزاز هج 5 3
 8 يضم ادة ا 00 7
0 

 نه طر 0000 رسم سعف مهما
 رتلع 0 جنين صعز مط ردع كبس حان و مج 4 ومجال ناو انا 0 2+ ف
 0 ل اع 1 وك 5 هلسميرهامت اعل 2 35 7-1 وري يا دم 5

١ 3 
 دما متم ديد

 ا نفكصو 2 ضررا إنما تاو 00

 | هنالَسِيع ساند ةؤعتل اف تروا نكو كدالكذخ ممكن ع نان اكاي:منعاطرتش نب خلعمت ناوعلز لعدد

 املك اههنونينس اهدنا [كسني لاس كل انا ؤلعج ذكرنا نعت ميد كلج نيدو اج اناهنلجا دوو يلع كح و
 ظ يسفر جر شادن نىؤين مشل اقتناع راو هرابل ازكي جنن نمش الرف حا كرئعاناو : رو

 ْ نافل اتا قع دي دش انع لح ملال لعا قوتشي هند رار نح ايان باني هادم نىك انعاظتهيللدنلا
 كتل هسا ةليزعواو وش نالت 6 اننل اننش و ماكل ليذامي اند ون تن كنصو أد : 3
 نكران زي لس يلع دنيز.« هس اهلنا يل اسذايئ لارج عير كسول مان هلع وح

 لال يدر قسمها تك ب تان ةالخ تن دنت انزين يل حالات تا 000
 ةيهسلا امو كنب ورسم امامه قالغس لزوونغ رام زبالخ كياغواجا كلسانل قلفيملاهث در اينشح نكد 1 0

 ؛ نائل تلطتن اورشعاطت هزيل كلش اوز كلا صم لد ةحاعابل ا متفش اناك كل مخي كتبك نالفالا|
 كارت كنعاني م وح عاج فالك يك قلاع هزه ن اكبزكن تا دلو رافظالا لحام نال | 6 : 0 /

 داكن عيان 5 :لورلرعلعمش الص طالؤسر ماخذ ناين طي كتي وكهضؤفشلاءاطاني ظن غدأ 13 ل0
 [فاطنوم جين عا طك ع ذ باكذ نم يرغب ننون تانك لعن انا ايلا 0 8

 | زماان رزلاف رنيتصوةيل ءااف طا سوا لم هه غيؤه دج ىو زل قنولساتلا 5 , 0

 اعل هييطتري ند منوف وعر اخي اثل التوواش نف لونغ انا عمو اناياذي كنال جن م عانت نونا فش ا. 7 0 ؤ يقولو الزول ذل ضايع ناي رطل اؤمن ت9, كين باجل يدل اًنينَصم نَا 0 12
 مالضاومنونهنس انامل اخي كورس اد تتر انل اخوه اس كلذ انغام ا ود داش زن اانيجارنو ا /

 كح ةيابع ضف اتا ظ تقلل اتسع هس الرحال موئالضاَوملوطع وس لازم مه ظ ْن 6 ا ا
 00 عم هيك ١ ارامل ذا



 نول ! وجل اوس هيف ثن 120 لالخ تؤ اسالك عج ود! ىفايورخانلاو ديرما ندخل «كانند ىف كيزخا|

 دئتس ا ااخا اجا نش اننا عاب, ضخ امجرشت حر اا فنه ىف اه: تبلل خ تل ووش ان ثيزع اهنلخد

 كلو بعطترغعا اله قلع ودعي لال نائل اَصَوَتااجحَمَيمال اان نحزن كناثبي اخى وذ بيا

 ناخد وني 20! طءاق ان كيل ةرتسالا عنهن اكوا فطالانل قف اثناظفللغ نان طز ضورنم با نوعا
 عطلان وديل حانت نالت ءاذل مهر تقتل للان اتل انك لف نص عوز تحور غ ل الملاط

 َتكلْطصي 0 املا انهن ل ضب لوه |كم نبش دبع ن اكل انش لهن ع نيش نيد لعن ان الا راضند

 عجوزا اد اخاذ اف حمل انتضقؤريو فاطم + دل ارسال ع كلا عوج همس عل ف أ
 ك0 : |: يوم هنن طبعي لومي نك تالنكآلتال اذن اؤكن بونك سب نتروماذ انهن خاتم ض نم ١

 الزر جرن دمي كم لس يمال 5ك كحاب تح اطادالا]ه طار ني ىزكتش الاطمالا |
 : شاق ان هباذ ا هدام اذ فريال رت تيرج نال غيف قام كيش وااو اانولالةنلخد |

 هراوافدز د تل لأ ل نفى امس اوجه برا فرن لش زل الو كنا ءس باو جل شمس اجلا نانءاباو ل غساعتأا
 ل اًمابكل ف دبع نانمعر كنف اوم ندع كسل جلف اسال امىلان كرموز حباشل يكس اور أب ا

 :لملنخا بشن شي تمد انو وانك نزيه سفاجا نس

 جوت رطل لضعف كنك ع نيتسم أن اهو اذن ناماح شما قينمتو لن ريش زف رجا ل هند كتكات ذ طوس كك شدا

 دل الف ثلج اضن توكتف ذقن وجت: قيل: خلع تاخّرف يجلب اة نان اكان ةشدنم ثيقلف يدل قرع
 نر ملف |طؤتعف لي اهنطستب زيت زمن نو كتر اهلل تجال لاط يراهن ولج
 م كر ا ل ل ل ل ب كة اجد ناكو قرع ف عزك اب ارييالاكبلا

 د قال وهزم هل زهن ا: عكر انا كا امانا يي غلاس اف ىداطنع
 هاا ناكل اهانة تهت نام ندحا كورلا زالب تلو الكول انول الا
 3 انين هيل كلفن تمام يرحل ان امان لنوكمل تل يشع در لت .5:«نلعإع

 ْ دولا مان :نضوس تونر اولفاةؤل ب انوسمتن نامل هاه ل افعل جيد 1 وبال

 هنااا الاي .”نعنانالا < تبا هاد عونا نان منت ك كك يعي يزال شنزيلا نم
 احلا ست تلون تع تر انا ذرن نم نيرعا و هير غشا 232 اضن وش توا عمن اكمام دلي وانا
 كلل رست ونوال اوشا لإ اعضب كلل لوسي انقر رسل ابن لون افف اهي راو عض نس ن مرور العشا

 مل ا نا[ نع ضو وملك للون لاش لاداعي تف ت تؤوكتعامو اهانمنفانا اووف اربخا

 يوتا تككلا طيز زب اكن لكزز وك وشل نو اكل ٠ هيلا تشم ءزرإ ]سان نحوفل اخنجح
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 0 - ] 1 وا طامي عند نودي نيدجسالال اهنا عيمينذاوعديدعلط لف

30 1 3 1 0 

 0 1 ارا را رار ارا

١ 
١ 
| 



 ات 1 0 لدار اقوي 2من رة ذاتلتس الزم ا

 ف ةراشإو سو اكس داون ص ل عَجْلَع نان ليه ل طا لفان نان لنيل الم

 ت0 ماب دونات مال لش نحيَنل نعش ]ارسل هال اطبع نرتضميال
 أكتر تن[ انين ضيعته لك للتكفأ هش! انتول ندعل يورث انثمأ هني ءازعسل نعزي عاش اعل ا

 اظل عب نب انة ْمِْفَحْئْر اسنيم لككواولننغا انشا“ :ةلهتكت مانت مفاوتلخاركت
 ناجل ]صرب نعت لعلم رمل ةمهنم كيو مين لجين ماوف طخ ازول علت فس

 طايل او ئزلسانلاناذلاف انف اناا تنسي ال ترن تالنعن جر اكشم نبا

 0 3 0 ماطاش اسعار انرط طمس
 ودروس تور محاتلجد كب مفضوح ورع هانا تبدجم انزال تعم
 ءلااعشلل ل اقيتلوضل قانوعهل ابا اجي ىلا بَوءاجاط ىذا زءاتنا رق ادم اذ او انهن طيؤبتما| ظ
 | عدلم يشمل انؤضم انشر اننا زغاتوا دانت أكمابا ذا

 |تعلا وتو قزم اف نم كان ولجان ام ني رشا ثان ناؤزانللهغل عيتلياني ل ورلخ |
 اص تقام اَوْرَم نيرغل اوريو تل ادالابل لل عج ءايةافو دانلا يل رتنف موكل هللا تعالاتب كاهن الق

 أينتئعزعيلطزغت نان عت نعل ومي ازعانمم يانج الص الهال مز غن نااهنال
 | لفن تلال اذ !ثلع ش ]تشل ندد لئهزساذل ناكل اذ قف تجو نجس نعرض س نبن انجن ع بيع ا

 ادا !الوهل ايزي بيرام ارسم زمن ضو انزوسر افل ن الستيك ل اوذؤب ارحل ءاؤشمل ال ذة شلل
 ا م - هجم بيسو ماماو اجوحاوعب الي نااونا جرا ضواع مكملع |

 8 ١ ت11 ل

 اةافلم فلان 5 وسانل لانو لافت ريض مانت اكوا سال جم هيلع راد

 نة لل, لتع ناجل روع انادكسا> اةرالنملاةئتلخري لكان اك ندر : لاح منصب حضاج ناك ْ

 ١ مال ا ايس د لب هاوهار د ةسسللا 7

 1 - 1 امو ع تا عت دانساب تمدد: تام وروما ١
 ب أ *ه يو 8م

 ا ك9 يزعل غر اةدنذ واد ةلمعلا 00 نالت نؤطتةةنيوخا مدان فه تيسارم الأ : 31 2 : 9

 اضاج]ودأ كه ناالادان

 دفشرل دناكانرل ثلملاث خس حانت انح اكل مثلا اهلط نط 0 ا ١
 مك

 ظ دان نخل اءاومَمَم اناوزكزم ىاوب انا تنسالا انتل اذان نكات الامال طابتا اوناكف كلوا اننا

 ا :نعلع اح نينعياثل اكلة ضان اهينش ميلَعش اولَصَيِنن فَي بان نالكلت [ةابئتلتاننتلا
 اقف محطلسنلاا ابل اننا رتسجباب كلش قم عيئدس نناختعلضغ طبت نعدط | عتعد ناني ظ
 ا انتم انالطاعزاميشل اانهرمكل كلسون اتالم ان الإعلان ءانلكا م اخ تان نأ

 اةلشاي اهات انمئ| لكك ايمان وتب حارب كتي ال قل تالف ةتائياع خدام ان بكر نمنااناكمانمف |
 اج 0 مالا لا ع يسجل ْ

 اختل رتومجل هين الب ل ينم ريحا انا او لاوس ملا جاما لاننا املا الما اندم |

 ْ انئلوتن يجنانيتن النيل ا 2 هند الل اوكي نع ناياعا وا لزعت اناا 6 0 ا

 | الفتن نر ماورد عزتي الها اذن : :لايتنإ سورا اتش لتيريع نزرقاناب

 كال طا غزال اطال تاز انزال ىجرر ا نال اجت ننس طم ا : تيك نضر غل دان لسانا |



 ايبا را ناسنمر اشم لبا ف ذا هانا ين عنج لع نيج لانكا نالخالاةمدممس ندع
 جال بدع ناب مانت ازةناشالا ايفر رهط ءان كش باك دهبنو تلخ لاداشاول اتوب ل اميلظ نيرجأ
 50 نان تلك تم ل .نامكعالك اناننن نارا ع بكايت كل اطع حو لال 121 اين يبكل زع

 نخأت ل انييلج نعي دله اهانه تجد اهيعتل اع ورك ممل ارزنمل اثني اكمل لتر اءيلعَمعْإَلَص هتلا
 [هانخفان الجرعر منال ملين نال ان نخاالو مد ند مقيم اان دتيكايتهاكل اة رذساخي كك داسولا

 لج اكد بَع لل انع اك ا ياسا نا ل اكتلاورطبسلا أع -

 نالااال اهم تلقا الكم نال داق نعول اهنِلع د ذان لعن سوناهطفد هللا

 0: :فرللوو املان يلون اهلل امض اهلل فنجان نكس سلخ عمت فنطل المس مسلجاو ل امال ن زمان |

 اممان اننا فيم اون اوقكو ان ال اب نفاه ضنأطل للعلم تلا! نله نان دسم يضل انا هنالك نعطي

 قلل ةنافاو شال بكي زن خلو مايا نط ناباطسا ءاونلاءسك: ل احا شاوانط ل اكليل بحار
 هناكيراذاكانملس أحسب نومس 00 ل مكقزانشاك انآ ابدعت

 اج ان ماا اانا لماذا رباط لوت ف اهئاطيل ءانل ادماطل ]اما ش شت فنطل اوتيل لوَم اطانطص ا

 قابله زقمانم نلف ننزل ظن يس مير عاهل نك زبه دنسم عريتم ظ

 بوتان تم اسف ى تلا امال اناني يعل اًَتاَْخَرَو نسكت ادب ينفْجْز تس اَبرَص |
 لولا :ةانلجل هلم امام همت ةمايضتب عبو اًسِبتمضمدزعلي تل ذ فرم شيالد ن 01

 0 قهنهرانلافزغؤوطبسسو نجا فلوز از غربت تم 2ع اع ديت اقضي نال منعيتصاط

 ابنيه ثقزفتور اتلاف تو كعاوتلا ذأ اشو نع لا طا ئانطنلا

 00 3 نلف زور وعتسن اذن ازبز و كعمَس - مدل العا

 ل |هيانلاء ان مزين : نوتسور او رورتدرانل اف اهتسزواف :وةعانشا نيوتن لل

 كئاناسان توالي انالفمالطاب :انلطال اراك ركنا ناكل جاف ةزاءالغ دانافلاقلا
 ام دا امتهف فيش لال ىلا اذل جالا لمت لولاة نابل مت ف اة ادبق انو اًطحءاطلخلا
 1 اف قمتم ازعرابتلل ل اني ضوعاذ نخاف ةواكضرتن كوس عرس | لولا ايدانا فاز اكل والا

 ل | لييزش الز تيهال ورز نكي ناو اهيلع :اولغت ناو كح اءايساب نافل صوم

 ألي راسا اا الو اما ماوس ال نك كنك ا م اطضاغل انجل او
 روش لن تتر ايضا اون ايو لو هش ااا وناكم اكهافمنعيبشو قيوم اناا غنا )خالل يرجي ضر ءاوفادأأ

 نفصل طم جة دس: دلتا ظ

 ظ | تننوغرقنزقع ينبت لمت ل زعزعتع لوس ل هس وشن ن ن ن عنب همك عم عيل ادا

 م لظ ريرج كك احمل اهزينس ارفاق نسل الات ل نيبو ]ل مرع

 | هو هدد نسوا بولز ىبا فوج ونظمت نأ مليت كل ا نمل إميل ركل! امند معد نه بازيجين اجا
 | يطا تنل اهنضؤارتز اغلا نات الستايل رالف كاان اف ونبي .ذاخمبت نول اجل اذا
 2م ل !باعمش لعن دهّص ود كلاش نجاة ن ارجو | جهبَو تاو عمة سهم و ل انه قولد
 ظ تكافيوزي مرطب د كل كم لملا انجز هرعت اهنا ام هدوم ءاضخو ا ضاخ ذمة يعل انخش كلتا زعلان ١
 | درا اف وسنن اذ: طمس ابار د نتف انهن تك م جول دج لنك يل ارؤمال لة دو مايتالل يش
 ْ 10 الدهان دنيارمما نع اذمل انام لل ا نومتملااًيتَسل اف ْممِطَعل ن اطلت انقذ نا طاش ءأج
 أ داعب ببَس بم ههتشتس د سقس ا فحم دعا

 0 0 انياحدا 2 "نامل 7 0
0 _ 
0 8 1 7 

1 



 , دع

 1 اي ويف ا كانا اش! انثن المرا كن كسا اهراهطاو كل شموق نشا اماما ميططاشراخت انتا تالا
 كوالا نزف ادققلازتل 6 انئة بارض رنا: كاكوهاضمل شالت مدانلك نات اعمل ايل |[ 5 22 2

 ظ نول 4 ال د رس ا ا عل 3 خر مركب :

 ينال شا محاد اهم نعاوؤ صفات يسع :21:9/ ]اولد ويولَربَووفمام اون | امياناعا اواحام مك ماناما أحل" 5-0 2-8
 - 0 بَ -

 1 عمم زك درزن در رج فمر رةوضتا و لدا : 1

 اهسيكاظنٍس نانا ءاغن ايلوقءانزحا انلفاقتذ انك نقر قوف اياكم لاجيت انضر شلل اببصتخا املأ 20< © |٠
 ورك اَمطافلاّبطرازاكلاا هل اديعشساطص قالون !واره اكمل اطتمش اطار: كلذ لضاظن اند يمان [5

 ا ل ا هولا سلا يس اننا: م ل .
 | تنرافرم بم خاج ض وبدرل اب ضنيبو ملل الد كلشي ماضل لن فريال ابنائه . سطل لا

 0 ا 0
 | انملعإنضاومو عامسالا فن تبولثل فى نت ثداطلا انا ةدؤيزفو اذا امتنان ناك قرياغ ضان[

 ا ا م ودل سم طم ان جلا 0
 انته وك انتل تورك نقولا 0 :توتيلن الطن تمس اختل وكنا 1 /

2 

42 

 09 وس يبا 00 : ع مكن اكد رمانإلر دامو هم 2 عودا! هدم ادناكء د نستغل د١ .انفاالف انطأ ىااّمَصا رمل

 ها نعشلشست اكياوْكَت ناك, 5ت لذ انا لاش انادي قح زنا تاكل اناناكأ ا 94
 مال نيل اولاد نمي لل اش: داب رمان مهن اذان لهل تس فس رتيلف قالا خالا علنا تال خال فرب | م 7 3 /

3 0 00000000 0 0000 
 قتلا غض حالت 22 اكل نرد خانت نمت كنك امل طابانهان ابتظ و انك لحلب اجا ننالو لشن هيلع[ ل ١ را ١

 نان دعاكم رزرخاو اني الدب اغا ًءيش زيكا اطبخ جاو نانا ءلوؤمدل اننمكتس ا امض لو كزبخا 54 را
 *“ نما لفااجاز رشي ضرعو هع كانم يل ليفان اك اقسانل لكم هق نعبد ينم الو اطداذ وع ثحباذ انا رد ير : "1
 تنسب يلج وظاهر انجاح يا خالا ءوشمل انئيازاذا انبات زنا ذي الذات الورش 5 ار را

 اطال[ تح ذتن نييزلب اش الا نطنام امن امجد مرتع دهتكت ذاك نعيم(. أ رسلان درا
 بوف نت ااههب تل ناو! ا نبل رن زم 0 ل 2

 | الل تجتاز كيز و خولب هنا تلم اهكدلخ ةيتلالل إف القمأ ان: ءابساظ ىلا ا 1

 اذ لفغ ضن اينتل لزم اج اتا | لل اوعي تايون سو اهنيك تلطضتس اذ اهات الطير ازم ني كمنيدسد 00 ١
 الا م ايزااءاج عوضتعن[ولتش 0

 م نفر كمن || هيو لابمزي دعتد لن ل طم قمل ل وضش اهله لل املاكر اءئا هه فاانغ اناكراأى اهلا 5 7 ١

 ُ كال اهل ذوو انتل لضخ وو“ تلا اانتلل ظاناجتلافإ افلظب تكن المدلل دانس د يضت زلكعاتنل امغأ 2 3 ا

 1 تتمايل اثر اخ اذان نجا والات لجس سما اجلا ا : 1
 | ولاحول نك يضل مناوكل اذهان توا كلاندواج تدوم تبالممعل| ١ [مرزآ) 0 ْ
 ا كار ويرف قال ايل ا دلودتف يلتهم ننال ءاذل ا وكس مين عكس ملاذ اومليت يال لذ اعلام نا ل

 ا تايوتا دنَب سون الوان اال نيج ع اهمالاةضتذ املك بوانل لفن ننغ يجي ا اني نول لكل لو الا . ١ ١

 | تافاطخ تان دال اق مانعة اهتاوين مه دالو كاهن انسب دب نالكو اذيباك اص خجول اذ لولا 0 ا را

 |لفا نعت ضقت عزى شاشنتملاز نعت نالطل ابا فق منايا اكد عدبل لؤي قاطو كفن ذا / 1 3

 | قالا جن جوي تح نانا كيال اا افا نانا ظالما 0 اور
 ظ ْ ْء

 ا : دج وج ع 1

 هت رك و ديرو ع دج 0 5-- 14 ٍ

 0 ا يل



 | لو ناسا وشل بةينخيول 2 بكمال نوطاطءانضفل ارم م المش انازه ءاضس لاا, داش وضل ارسل نوب
 هلاهكي ماذا مجرما عوتداهعتمشل ال اخير ابد الا ودان اكت يؤجل ا الضي ظنا كسي ن1 لتي موطن

 جيف ناموا طا: ايلواكم همت ن ذو خويمباذ الظل رتل. نعي كتأنايحا اهمهججد د يح مال اتاك
 هلي اج منادارعف رم ناذانكأب زماننا يغسل ايا طالادال نو, ن الج يالد ناعدتم مركمانع

 كلا رح 00 ١٠٠١ ءوسضعان« | 5 راالا 21 و ٠م |ةرءروس ن2

 0 ا
 1 ا ا لوس اراب نكت الوهدةدعرلا  نخارقوانع هنن اذ اهركساب اغلافكى اللول ١

 : ل نونو نب اف هب اخ داره جحيم راع نافل يت ميك اعف |. ناكني اطعالبد اذاني لسشا مخل
 "انا بن غيفم (ج اجرنا اهيل لاير افوتطوخب رع ا ةباخضا مج |طنو ناوث ليي اه الاف اظن هج لعديب
 هل زج اوان د هال ا مكوك اهوتد اصنالازم * نما اكل ونيك ذل لمت دنع باتل اناناس نيش ادع
 هجوما همم تعا هلواس انتل ل انقذ انل اهنا طنالا نع اين يم نن نإ اهلل اظان يت ىهر جت اذ ذيل
 نه مرني |انا العش قلَسةمالومزلهمات وخان اقاؤلانلعا) نلمس وبل هن كيب نجا فل لا

 هاطللل ناسا قه العاطي نعرف طعن ا و ينل ولاا نتءل كن التل لخلل نكد لس ا
 احيلوأل 20 اطهر ن ىناوعت اشرنملا_ امل اة نولاد ال كل يقتلان ل ةلت الا ”نن طلئةاكو نقيل م دانا
 لوا انؤكو انشد | ةنونب لول ثلدحلاءليد دال ميفوغطلا هتيم ئاذاغمْؤنَمْول ما وضخ نوح ناهيشلل
 | تت رغيطي اهلنا[)تالؤتد ظشن ادامه ماما امس نت بن اكهناك يسوي تاتعاط نقش نعأ

 يفوكلا ل زبدجا اميل كمل لع نبلاء كك يفجاعاط تسل هقفاعلط كن اكء نص طخؤماب

 امراه لل ايييزمل اتقحواق اهطوتس اذن لا هات اج نعوت سان اجئم ناو ةزاذيلالاامننلا متل اهي ما ماناك
 | 20في اسكبي يهل لسور العشب ] شاول رد الل ان ف دأ يطا لصق لوس دهم
 | تدير اجي جاخولالسورل !كاعس النعش لوس فاء ةفيطنم لو زل شن جمود .ةلعْح الصانع اب
 | ةلذل جيري رتل لف يلا كيبل لق غانم انويغملابنيفظن اغلعنايدب ثار ك هيتس لج طشال انوع
 ا "تتح الط يوخدنب نامل عوج افا نفتيخاةىفان اضل نال افعمد ال هماوش ايل امج امْ]َسَو حظ هْسَلَص أ

 | "يئن طالوُسَو ايل اضاَمكاَسَجسافناكورتل انضدلب ل هلع تكا: ان]سةءل د لعش | نجت ف انغ
 دينا نداء امل امد اطادتن ا از طب ىَتِإَبَدكدَط ادعي اذ اطمن طداشبتىَنل طلق ص امل لب لروما
 2 اناتل دل كلج ل اهيل اف تاكا داني نعت[ ثني مزعج إنناالاشما ىلا اًنلم مها

 | تمول امية ؤيز نمل ارصانل حان يخل ف متل ذل يطعم ل َسَسالوح ل اةرندا ان كلف شل اند بميَع
 .هلطت فن. نهتبوهو ءاغقواءاشداءاذحؤاءافس طبر معلا وهز فلا ميش رم نعل يطبز نعلاو |
 وع مار اعلا خح باني ن ممل لح ش ال جوملا رع ان ميل َضْوح دج لحماس زمطاد هاذ نر اح

 | ىوح ناجل طش هيباكرو دينيس هنن نالت ث نمد دنا نع بعدل حان ل ليطغل ففي ل اناطسإ ونجل
 | اًتيطاتت كلور ]ير ايكيا سس اول هقاغدلا ونهب اهكضتم اضاناول ذيل ظن اذهرش انمب |

 تنين اهضوسفؤ للطن عوج .انانانكد انك زعيش جت رمانل تمل نم اذاهط تل اذرامتك كن اؤلظ كنس داخل اظن

 قابل النايل اضل ادرج ل صشاول هان شع ف هاك ل ابانوت خانت ال اول ائاَمْم لص الوسد
 | اتغااذ امو تل كال نر تاناهيفزوكتتجب)كقنيعتب حتا الاغا كل ابيل الا صشما
 تنل اااه كنب اهل اناط قيبزيغك هت ان انش ما بلع ل غشا هلت سنن اضانلعاع تم اذنك
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 ا راق ال يل نإ ا ا 057 50 0 ب 0 ا !١
 ل نام ال وة 1 0 ل رار 1 0

0 2 1 
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 | نمل الحس تصمد ربا متع اهرمثعم أد 3 هل نتي اول السوم اكاسومل اةلمقم لصش لأوس هيك
 از اال تو عار ضال تل لحل رجلا م وي
 اس الوب هان اندقلا نالها فتاح ال يدا ناي اليتم 2ك
 يقلق اج يشب نشتغل أف تزف زل تش ماسه لوسر مانع ا 0 ظ

 0 تارا ن اتت شن لف امله كلذ لانتاج ال من ايي | سراَلمِإْسم تال لفاط نان عر - ا
 ظ اثذوزل افجر تن فلل نذاث تيان ولي عشا طال اإل اظن طاكشم ل لوس عايش نايل م

 /للواعْشلَسْ ل ا ب كر 00 و 2

 أ اناهغشلاوغت يئن نع فالوقمز يل اككي جل ةطتص باب قرا مدافنش ةدأ
 يا دكر إال وو ديطؤتس 00 را
 | زجانوبنلارشلل عيل ارضاذل ني ادتن كن اكاماكن امم نيب زكي الو .ةاكت تين ازاي اعنا | حس 64
 ايياطتف داب ةطتنل جرن ين اافلاكب باٍيثلااهلعقلرتْوشنم ناش ةعولإايل الات 5
 1 اىنطشسا لنا هل جانلع تتهني ك قزف بمب ناطلل ا ءاطغ عل شلل اهيا تالا ايل ععضوبد ا
 | اليا نم عئان اع تاالالسلانالا رن ادلع ص قطع ل سابا: نم افانانالال مول سح | يحق لا بلص
 ظ تضاف شا نذج أوس الينا تاج ركاب ادتِظَعفسْإ]َس نكت نام مزون مضيت اهجاعةجال ص1 شما 00 ؤ
 | لظوجيلعنودلاءاناجوسربجا اله ذرفت ال هجر مس تد طنكمآن لون “ل [اريلم ئر لذ نان لال ثلل“ 1 '/ 5 ْ

 ااعباطعالاو عقتجالَجع نبلاء انا زنا ااشسن ادام وزد يل ينص اا ماومب نهيصنمزلحلللا | "زال 7
 2 ضل نإ دقة مروا مرج ئخلم لل عيب ازجل نائل ناننس نس اقل 0 0 5

 ةلعْرك و عرس ا بعز ةليزب ني وش رجس انهترشاب نعام انا دنا سوما ء.احمل : : [|١

 ظ 000 0 0 0 ١

 | ض1 نيرو نزجلاتن اكتفي انغل لن قرع اهب انعاش اول ايه نه يال |.نبل م ةيخنل لطشب فو
 ْ ياكم سطع ايجقا[ماتلن تسنل عاطشن هنلأد| ياي ايما اذكضنماض انأوأ ثنبب

 ] اال م ضخ عاذخ كلذ المهاد فانا ل كل اهثه اب رجع ] صمت كوس باورعن ال اة ةنتاهنع
 أ تان تتعب دميزعا# يل اهلا !اتمداذدائلت) !كلتمت لص س ال وسر هنن ضؤضفل انالا 5

 ا
 أ

| 

 ا

 هي 0

0 0 7 

 ا دلال انل لذا ءاوشل لىادانان ىذيطظ لعل لهو اراك نعي كالاّعم لش تالوس انشاد

 ظلط روت ماوه داتا وز اذ لطت اليل اتاني تههوجد بمدن اهتداناناضؤ يبا منعني الإ

 لورا الادانتل اق ع هطنانمل !الَوش جنح ل اف ئرت ام تانوريربننل !هوشملإ الوه نسف لوسر

 هه وعن داع اذاوحملناطف هوب اجاغمنيعملا ايوق اهثسانل لوبن اوكا اههمامس رب كون ايتاءاخصإم اينيودطلا

 الان خزن ةناول ناين يلج الع ىل طغت >ايلع مههْميَسَو اخ لا ماش كنافمتهعد نك مهل

 ةلاولجل ل اطل تشكن مين نو كا قطب ايفل هوما اسف تالند |

 0 ا يجيد افالم

 دينك قف مولا اننا اي 1 فم ار نسال الخ يح الون كام اف ءاضاع: هتف ذقن هنذا اهدنزت لاق

 | ان قانل اهل دالاع عب ة زمنا م سبر اءاذاتلل طش ال تصش الور ما امك المن مهفن ظ



 تح ا لولا كك يدقالا كين يل سو ضد ع ل ا ا

 و الا لح ا ا ا يي او رح يح يام
 ا ُ ا حف د هد

 |سكس -
 ما لا 2 0 0 نسوا اجل زيف ا

 هيت ع | طماط كوي اف ووج بلم سنن دنت ةبجوسياجستلا
 اياك نك / تلانانورل انرعتإل ص ماو رز نرش: ]عوج ضل اف ةفعجوب ادت عرس ان لعدانتل نر ؤسضوز ين اكسسم
 دي أقرت ورد :انلاطهتحوب |ةعمنلات عل عزوز شدي هاوص م الستر يضم
 ا 0 لافت ا جاع ساس اول تجرم : شكل انجيلا ]بوذا ثمل الوسم بخوف

 يكب |”ةلمالَصفاوت تريز ونش لعنعمبال عفضجوب لطف ل يسرب رمش !كلَعَدماَكَصَس اوس كوزحاذنضقب
 5 م | وتب كيال نع اسم تالا اهبلع هلم 2 ال للف ثءاعحل ثلظنرلا)

 ا(. ددين» | ..|تيضالن اب مهلة دس انو يزتت مهني ل عديم اك ىذه مدلل اتق وجنت اهمال باز
 22 2 | تاون مور تنيزب اشد امغ مهلك هل انغهااعتش روان لام خفض زعأورؤكنعي نريلا
 0 0 | قمّيشلل الع ةعزدلح د اكن وف متو اند ف اكن والا زئيفضل ابدا ب يلؤكا !ةورعاي نكت انا

 هر كنز ني 0 رن اذا عمر لا اك هيتس ابان كر نعل انسمالا
 اخ هر أ يقام ايلا ) لاطتانغزتن انت 0 ل

 كو 7 39 ليوان سانا نر دتانالمانل يا تالاانا كاسيو وك ثنا اه
 اج همك | | ةةنظغ اع ازال نري غلا لافت كنانه اكل مت لت لويز لان تلمس امج كل
 ادد نينا كعب | 00 اقرت ليج انلنن لش للي اذن انتي اكرج شل قع ل اج تفل كل اهي شممل
 3 2 رم مج 0
 000 ككلهب ان كيران يعوو لهده كلو ذكي خلعت كنقح
 ا اخت! )وف ركون نجر ارانرلااكوملا

 ا ةرترامد نإ يضر ظل ا تاذ لنا 000 ةماؤلت اوت للسما لا ةئئزتا
 0 م اهلين طوخ ةلؤعبانل يطعم ]ل صش الس فال
 تدار اخوتك[ لنكن للا 50 جانشال اترك سادس اول لونك انة الان
 هلضنو ملا خف نلوم اطقم فادني اذان عم هت وس خدم اتفه :ويتج رس انا لكسز ما

 تالت 3ر12 تال ةطاقانوظما جلل ! ان اسماك 24 5 هرماز ام لاثث تاينع

 | اهل ايلات الفياض لكك انام اوستن غي اكن اناَسَرلاكلَعْشَسمش هش الوسام |
 أ ركل ملا كب ذل ةنياكإ تا ةرشجز انها اوك لس اان انه ةيادتعوبا
 دكان غو والعن اوبن نلمس انزل نت هش ات عزغ ملكا نيل ارقد اطول انهزعت غزل دع اذ ةراسألا

 | كلل انغاخن! لولو غزوبومم اذ ام ديمي طا اع افز اكو ذا) انو تت غاف نلف اذان ملك مهد
 | ايل ناننن جيروم تخالعومشال تكن انقنكتل هاتين اهلا لؤقيابب لذا ةخوو انام ذوقي

2227 | 
 اكجادخإب ابن ال عمزما دمج دوست ضي زيكو ثيلفر مِلَعَتل خب نع ءؤ شقا الف هيل و ثتعن اكو نع اكن“

 هنا دحام ل نانآلا ين مديح < «ردعزجاو بل كل ذاولعتم) انجل لذ يكه و هو عصف

 ظ نعم الع ؤلط ا غزوا ل اكو ركل يكد نان اكرم انا ن تمص با ءان مة ننكر عةغزد عج غزال أ ١ ا ا

 1 ازا انضمام
 اذ | للا لال مديل خن_اورالل نول 1 1و ْ

ْ 



 أ نعنإب [6 9 ب تول ءاننل اذ الا كرا تانه قد نهرو ستي رغم سل !اهنلني لف امد وزب اهل وك كل ناني امل ْ

 وتدل ان غزولالل اطيب جل انا ةوباكن 2 يخل وي ةقادن علل دمت انجب
 ظ كح عانس ا طلخو غرو جانا اعرخا اما 0 1 يسن غزول ف وءدشمْؤن مم هنا بعو ال

 | مح ر اخ ميجا انس يح غزل ل ارا حمتبإ 2مل 0 م تن لاو 0 ا
 هس انو ح ل دج الع حني اوبن اكرم انل اال

 00 !.اونذيرعناؤ دلو ل لوي مجاني ف دار نعنع
 اقل 0 00 لال ةراذذل انغزولازغيولاوغاوخيخال نمت يوان لول

 لا نت . عع مل هلي مش لفه كل لَم وول لنوع غيور زول كف

 0 ةر فن اطار كنم داك يغير اجزعدب ذل ادايعنيننعزع
 رتوش سالز اغا كاني افلا انااك اناكلانتل انغ نميز انت نيشسر كل م ك5 هل ةءلثغألا

 ا ا لانا ونال الالات ملدا
 2-2 ل أصم أين لح تزال ولا ويشيل كلؤركي

 عتشمال از دلت نال حتما 00 نيسافلن نيزنصيعرجوكرتن اوف صرع |
 رهن لالا: زيتي نوم كلل خم جا نعل هنونلال ث كيل تناقل |

 نكلايي اهننن لن لذات امض يقنع زالاتم اك اهب دبا لاو لاذ نانننركك علئ ناو ثاقاهض ناك تل ان“ |
 نوزع لاف ظناذانعي ع !ناوتضنالاوو ان ن خو :انرلمونل انسه ذمهاور مخ تبهذ ازا حان سغنمل

 سلط خه ولكل هج لزم انهما 11 اعدام + كعب, مدام ضن اكءاماغتاكانمزن انريز جخاولوشن ا الو

 الالم زوغت علل «انهلللا وعز ىئلل ويلا انسب ايلف ضقنيل ثيظر اناس يخاقابلا اطد انقل
 نعمت عال انعم الا ارجازبلاناكشبإ لل ادن افلقاو فراخ رنا نريصتيبؤهو عضو اذن
 قنضالا اييملاارغ اًنننإفحن او ا كاف! لعاوْممج جمالا حاصل: داعم حاف

 نتدخل انما ا ب .مالعاتعسلا مانكو غض وكبت كلوز ملف يل اها ومو نوتتحا نأ ْ

 | نعل 0 اومدؤهلظناو الا :ك تل اهشاكإ ياللا
 | عةقانلا طش كج 2 لعن شا اقاطن سئ جال ان اعلم ع ئىدعربس تايارع

 ات اجراشلا هع دم نا نانا 6. جزع انت قرا ىاتط ناللوقنا مح اي ْ

 امال تلض لانعاش تعقل ناضل امدلالف تلعجلض أ انئالت دل اهدعمت جز اد مونل ارالو ضر اجا

00 
 ظ لوعة عش جنب وخ تلج اذ اش نال العويس ادن كم جارى انا ل ةءاوس

 اللامع واخ كج انل تان عشق فنتك اذه اف تلمح تاه كِل ثن اةلخاذارانل ارجل موج

 اثجلا اتللَسف تان لمذ تلجرل تلف مذ انل ل هت لال لَ اا ثَوعنا مناف اليف اذ انل الخ نضم لش

 1 الاون كهنهرنعا !امتكك ل نيكي قيال انووطنمئل الالفي ؤمل وطيب وفي تلف ل اغاينبالا للا

 | كبحانص نفتح فن تالق ف رئامش طوانال اتم لاه نْلَع تاخر نك وب | |نكك تلا نر عتهمك كوز خيب

 | ةلخلفادهيزرت اقمتا جمان نع جولس هن تسل ندع نات تاكل بلش !هزاف افاد
 ا 0 ا

 هاته تابوا هج ةف لمان تلا رهن ىو نمدبا 9
 ووك ابالح رة اثكلا اقسام وتخاوت ن انستا د ضاعت عانت ذل اذ ركتلاتو ناهز طا وأ



 1 ع درب هدم  فح 390 يثمر + هج 3 0 ١ 95 06 .حب
 . 0 يس همم ب هه هم 2-0 0 6-5 ا ل ل 6 7

 هلا وو رج كشر ايا رسخت جلا سكي حلا ياو
 " -- 2 م 7 5

 ده

 ا كيلفل انايبرو مضر قلآ عضو 1 الامد ان ا ةشايبطوياوامثسل نال اخنبن ايللمز عر فتم زي اني

 | هنافشل انلآ اما اوان نايتض/ م انيق ةورجل ا ماوفنس اماما انهن ةلطن يدا ان كلل انمخ

 ني كامات اضل افرح ف كارم ةعضثعن) عضتومل نم نيام لكل ذيل اهنبم كن امصضعم ناك
 | تيار عوجتسو ةتكوئئال اذناناطانفطان ةماوالتلازن ثلج لقط ضان اكو ثافل اف مومن ةواري دح
 ير نتاة وتكون )مل اذاوس ايس اُجإارش بكين جا تان لااننكتشلث نام تاكافل اة نوم
 ناخب نانو ليل م نفت اعتلال تسال توتا اذا

 يغرك .وتدلافرل هيو ملف معضد دك اعضوللملا بما ءانلان عايش نت ان ل

 فعرف اربزثن اهجلعاطتازقا حزة مزكا وبل مؤلم نو هال ده انو ئفب مز حاف اخ الا
 كدتاثلم نوم عا اكض انا ينفق ة غض كطادنقمل )عل لاند اهئ وموكيت

 | دام ىح وموت الخال اذن ويح - انهو دج نو لطب خانم اخاوطتص اهئ اذإ(ط ان يلم زو ايديا

 ركل ةلكا كلبا اكان نينقضلا مضلل راوثمنةرساشل اضع عجل مالم نمل ان اذ «ؤهملا
 محلا عا ماسح هيعسسلا اطل الان ةقاب نع زكورتع نثر لجل ومرعقتلا
 0 | جوش نكمل ل يلعن نعال تاباّشقرلاانخانوبعراكف هناجر اند دضلإ يشل ىىور
 قالب ابل ل اناكءلوسو مزج يخحالسيزس وم ال كبصتخس امل ار هدو دق رحاوَصمل ! جين اكدض روم املا
 زيؤلتما|اكتتلا] اود بصبءاثا اريل نلننل قون اكمال لش 1 عزبربز لب جدن ) ها ضو قو خا جز

 ةفيجو وى ات عشل لتس ة لسة خو الغاكه ا ةفبضعتعلا العر هن اذهماه] عزبسب نم ادي ةخارشت ١

 يل سم سو را : لؤي لإ لج يف تج ايو تس ب
 برات قعمجل لَو هس سا 2 اوتحابل ناض جوزف

 ْ قرا عنا طعس ناكل ال اًعءاجام انقر ا:ةاعت زيف نيس[ وماما اهني
 تريل وعني ب كلعزمنملاهنش ان اق زمي لج انءاجانماكنيجي لزم اهل ايلا عندا ل ان هن للا ذ لس وظن! ناكنا
 2 اا كج هد اهجّوخح فاه ده اخولبإلا نهم وجمع ممم كب ذ ناكر إب ل يسن عضد

 قزم انتوا نر اهنعافطت ا الم اهننب دار ارساالقعربن تاس كاياذو اًضيارل اهنازعم
 8/30 لاغلمث كبلضرم زجر بشح اب قيتظهلال اهم لتس شاول ال نو خل نهي طل ازجقابلا
 يصلني ان كججل انما مازجدافسإبد ناار يول نحس ذل فراق دز: ئثل امون رم اضاووم
 31 انيناهيْرحاَر اان نتن اوان خخ الاكشن َيادانماد ايؤرناع علة دا الاؤزج امان كل السلا !اهتبلَع

 رح نري انهياركيف ل ءانرب تلقين كيش جر عدي تل تهإ ن يث عل لهل نسلم لا
 ان ل انف ني ماما هل ماهل اهل يطب لما حم اذان طلخرن ل خض فر الل طهرت نسج لعشيقن اذنكب
 بكن جوان رماه قال اهنزنكنملازتداز داخل اب ازج دانس ًاقَحْفَي 00

 لانو اطلار هيما رم انطتل ابشع دج ويزاطنا7 القيت ةرجان لشن اموت
 كلون تفاؤل يح نردد بلان اماني كتي ضفإ ليد انسب سيول دلما ةشخما | ٠

 نس اغاال ادعمل انهم ىنسال بجو | انعم تييوذا اهماشن لاذ طاينال العميم
 | 2 مجتاتتلا]ةدلختت ديننا يعفو ذلحاف كنزكا فانا ل امك اهتم اذ ةنجياذلخد هزم
 | نتملو دخل انزي نويل هان نيضفا!ى ل ايون حن لك نيل عرجي لعزيز لش رتاهسؤ نمل رام
 الراح يال قولا ككل تامل تيس عا دلل نمنع تل هوانغ للان
 | ع 0 :اثلا| هال انفتععَمتدهشا| يضف اين ام
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2 
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 لك طش ا ا 5 نأ 0 1 اك 3 ب ىممز معن مج 2 0 10 . ع0 7 0
 مس ب بسسس ١ ن0 <.

 0 اله ضي جيزداوعاخ انزلت شم ل16 ةمنتولا |

 0 دانجنمدانتاهاضانر شل دفلاطهل يطأ ١ ست كر
 عيه رسم هلع باراك لجن عساس يعذ اعتني 95 0 4

 | كي رضا يبطئ لجان 0/1 را ما :نيتلمال ذل اهنتورجزع ل

 طنوس وسلا نقلتنانتمادلعشالتموتلالا: هي يلع ماتلا| | كيس
 0 :لومتعز بن أكنت ان (كلب شقران تلا لاهو |[ لتصل
 2 اقكءاناهتح انراج ذا ةلوتوز سفر جمال انزل از نمسا لَس أ < لاا 6

 0 ! جير كلاس ءاذ» نات نئنش اك دياب كمائن شافت | حو 2 هجر

4 . 

3 

ِْ 

 | ب 5
 28 :نقبالك

 0 يلا
 | مكونات الازجس نياظب_انالب 77-2110110 بانل نمل ل |

 هسا رعد دنس ة جس هعو ادد تل| كج
 كاف شلح داخل فنار اكل جك اكان لج هلت اني ا
 |[ طمانزع زجل رحب اوتياسش ا هاكر رم بع بهوان ا يئلانةفابعا 2 دعب كغم
 000 رانا ]نانا نمخانت نلعب هنا 0ك

 00 ا 0 سول هم 3 د

 اج ةنال ةقل كنونا تاكا لهولاء رخل طش مجبش تاجا كل دمع

 ناو: اسال مورا شتم أ للدنيا نتي نجري قام تيا غلا 6 ري

 اها تنال كتي تملا كلو تل هل ورك از انا يداك 62705 4

 قتلا لازما نالوا ناكدانلا تهجير كتل فوج نالكععافاسافدحازشانم | ١ © يصير
 مهل جراف مشن ترننل لن ا لاا شلي تزل اتناك اذ د هت

 غالاده ا غض قلكل زرت تنال ايما نتبارتو ومعي يف اني عيتنيلا زم موقي خزي |زعان اضرب ١
 00 ثلا 0

 دبع (زعجاولا ني تعز من ابار عزك ص نلعتعل ضف ز ل عوش عزب زعتمع اج تلك اؤهساع
 يم هدفا احل اننا واشار نار الكير اجل ااه اد اغانل قال تلغلا"
 د 0 انتل نتي تيل الفاهم عدو لا اند
 : تكز اكءراغتز ايل وغيفرن تخل امد الع نغشلل مول لن اد يضان ]م اهوزل لربنا ضافشل ناد نابائارن طز
 1 اين ولان ذانارنستت 0 لاقت يتناننع خاانآَكلَي انا احل هالو ن عهشف ىذاكإ وع

 يدوس د مم ضمد ف ثمرءانل اهرانلالم لوْضَكلذ سنان اذ از شلش منيل 00 07 5

 ضلع فانز دير ع عز مشل ع لعاب نستتلاك لودي ديان وكتلذ ينمو هيَعْو دع مظغاد 1 ا
 ةرخل اف اطوال فلل الان ذوات خال الردي انو بيزرلع دشعفالا شو تان اإل

 35 5 :دواذرع خرعمل نب يرةيجز لع ل 00 < :لا 3 رَتلَع هيرمان لاطعديلس 4 6 0

 | رفق تاكل دلع دارت جاجا خازش اس نم ان ثهزعرملا 0 ا 100 5 و« | َ ظ ا 0 جل
 ا ا مايك نوم د وع ممن ار اذ اهم محلب مامسضمج تا 00

 0 ١ ْ النسل( غال نزع جانت نع 21: طا هك خت اج :ا ان اع نجل ةةلمل اع 0
 ديل 0 6 ماك نامه

 تى ا 76 0

 4س ل 1-0 14



 : : با نوثوؤقلب ء! اناني ب اهب لججذ ن_ ىقيالا رخال ويل او هد |زنمونن اكنهلوند ا

 فد ال لن راها 2.5 مو ىلا, اوبارخاو لف عزمكلاون اننا اكرغاذ يعامل المال اه بان ئيرخا

 | امل: زهر دهن ل زعته من لارج أك لن جو ناز طيار اكسال جور ابا
 ْ عاد ان ياكل بانه اةنيؤطل مي امي بال افهتن طع نين اهل ل نان نازي لعز الازم ماع

 ْ دانة بيب انق نازل نما عدها تسيل لعبت ينك امئازاناشإ الل املوطتغمل وص

 5 ل 00 امنت 00 انسالنمشلا ايلتس لوضَبَوربومم ضم

 برر غون يهل اكو ايامك ادا عيطاخاار 00 0001

 اة فال 11111111111111 م
 | عن نابل عضمرهس ابو ةلولنلا مضت يقرطل اف شاذ لناجو هولضإ )يظن ا ولطل ماز ت منهن لجن وكد قضم
 تتحلل ةديقسانل الن تاهت نعاني لجو اهم علب ماد ازعل لام اجي ليل طفمليذ |

 ناعم« الكلب ابوهم الء موت ذهالذاوؤكذاومجئرساذل لذة ططت ببيع قل يجن لب اكلادل اخو انلنألا

 اهنا اجرمط طل نا م17الذاءو منن نإ انمى ليسو اكن نون مير يك

 | ومرعاع ا 3 لة دعمأب هلوثلذج امتع
 | بيطار افما يااا: كنتم ا اكشن الان عشاحب بصب

 1 ويب ادا ككل زكام ديسك مخ ا[ مالا نط ىذا عجو مكمان م "اعل

 | ةعتتوا هلا يبالا كيذا اذزكأذ ادبنل اهداف ةلمؤن املج ذؤ اشر حلك اؤكد ينل

 | .تعلط متناغم رشتننئزا نزله خا جمل اهيل النصل انين آلتي دوا الت قنئىدما امل امرشا

 | اتانفل الامال اهبعقعلخ2 فاء نعود عزد اهيرعاًعجن وا ٠

 ! هةئداللرو هد انوكل د تجدالوالخمدالب لفاذاشمني لنا تنم انما ظ2011111118 يومحهلازش

 نيلاامزعلع كما تخا كاالكيحات 00 5
 وس ه2 أح 95

 زانت سما 1212111111119 21 ا وكم
 داق اناسورل العش للص شاول و كداذاكش 0 00 عم 5

 ايماول 20 ناقد انإ رو طح انين لعفكو اون اَكضماَو اك هه مايسق لانا ا كميك ب علا بحي قيس و

 هلل اعَظادْسَع ها نتن عك فتح ك اذن ننس ودل كلك

 د ماهمرت ناني اف تدم مهل ح اعز هجزخرالا فاروس انلاهرئشواوبرجوأر يف موقفي ب2 انادل اخْنتنائلس

 و ا ع كتل اخ نتن املس ان اهيل افَكتمماهنرطن

 0 درنل اف ع د سم كي َنتانالا اذانخان ضلال وحج :اتاوالما الو اح

 11 قيبلط ةيكزلادلظ نار عهسعراعتم 1 اودده مم اكرت نانو مانوعي نا نانوطع

 طالبه َنرعبِصإل للحرم ك لنجم الكا طاوس لش دخت ريع قت لا كلل طع «ز انزع

 م دس ا 2 ايقن لمجز تما عتلتمو انلشاماءانش ان ]خيالَسَمل

 عتسخإ فا غلاف السنن اريك درج له ضفال اذه علا شنكال انتعرازأ 0 :
 ليدل عج ضف امتلاش الس لن اه ارنكار اخ ةنم نلااننوكا> تنك لافتا ذل لف وعمال حل شان

 2 ةلاددعز رت ءةهزعدع (ج نغفل نطوان) كنا تمل الونتو م 256
 ؛انئتلهل نيك اج هد كل درسا عب 5 ِْ

 نسب اك نطل ةاع هكدا نالت ظنا تعا

 0 ل ت1 9 ل لبا لك
2 | 
 ا ا |



 نك ا ن1 نا ١ 0 0 و
 : ا 7 3 ١ 0 ا
 0 3 ا 0 0 1 7 0 0

 مبا تن تاككتد ”اةالا ونه ازطهوزعآلا نام كيسا عزب ن اك 20م نب لش ا شادن جرا ناكاذه

 كرمال عين تان دحال ع 0 ا م كتل نم
 ا ةز تندم كا اوُمعم اهيبسلا كبخان ان امان ىولسي ن0 بةءركو ئيراط غرض ثم هلش
 حو إطَع ابونا ذ 2 عيان العال التلوين مس ادبعو١
 اا ا تا اه نسم 9 ردن ]مزور عت كر انطلاذ انهن نحول يْطْنتو
 تتيعالفال 35 0 فذ نال انامل عل لع نيج زن ضرما نرش !اثكي ب انيشأر كيش دمع

 اش ووكل رج متفلل افناللل لوف نعْتاَبَعْءاكيانما ل مالعتنتال شاب انثلان ءالوفوتع
 كلل قوتك كرا ا اوم نعل انس نكي انب

 كخأ كال نانا دقن ازرار لبنك تنثر تيإل ان كلل اوت اكتم لفانع شبل اذنك تهت عرس انت ندا
 0 ا ل رشا 1 لو دس هنيعل مرو اهوا
 اذان ايوق كر اذاشتمل 00 اول منان ةدحل حت امس ئلخلا ايح تبني ؤاخلاررطث هزشلا
 بطعن دف نع ونيت ارخز تيونتي لئن |و هلي اداه دلني ] مانع تل ذاع رش ؤكم ناويزرد
 ير نيو جيف اَيَتَم لماكف كري رسف نش شا الإ ماده ف نع زك قة نيطتم

 ؟.قاوتز المان 3 نر اًكلَعْساطَصِمِلاَسسدز وكلا يركاشل عذنكلا وف 3 دكا لس 4 0

 لني يلا ادانضو قر اِطَوْعَعَيَر اف صدم مناك نيْوللملب اطمن ايوا يعر تريل ءانوعدتاكت

 الكب مدوكإ لتعز مسملا نء تلاوه تبافءرؤ يشم سحمان ْخَّصقكء اهسابذ اهلل يه كج مسن اذ ماذ

 ١١ لاددنمال عري ع رو دروع لب انج شو من سكك بعز عان شو رع تضف: جوع دشعزب ا تعب

 غ1
 لجو زاوك تن اندانين هد ازا انك ند نط مليم شاب شا امي جرش الز اطر اتا منجي لزم لا ءاندتخح ا

 يل زا م ا و اوم هول ماع هلا

 انتل زئاز يف ىكدنتنو هنن لب وغم اج ذاك ضاعن قول الو تبا كى ل نلننما تا
 10: هكوني تبينه ياك انيبول ما اوطعَستتحل نر اان ادموبانمعإشلا ايِلَعْز طاذاوعزن نقف

 ل نون ابو هاوس تاو اة كاف اننل اقانطت انطىرلادجوانخاو كسا جوزعمف الزنا امداكما امام ةولذاخم

 ينم اعلا ةيلاخخا اننا ذاق جنتل كتل اًمِيالَخَري كلمتك سا

 00 دبع ع ةزج] م فلما غي ناتج

 0 اكن ف نجل نارا هن شفلذ خو نسل اول اقوم 0 زجل الطن لنمو
 انهاء ب اهكاتهلوسْرْاَنكَو شلاينككل اما انف هل اطلع ش | تعم اس نيل ناين شارات

 ايو شالَصكُل اانئيِماَوبَمَر نس منلا) الكا اًماََب انغا 0 نم داو لرصنلا

 1 هم لتس اولا او اوننسف ماهم اذاو ا مماضبا ومس متل: اىتلالاننهباكشاناقل هق لنفخ ق وعملا

 0 نم ا طخ طال 0 اوفعوزبببذ ف
 أ, يف نيعنانجالا انت اذه 0 ا ا مانجر نمؤ إلا

 ذل 4 ال1 الا جنذ اوننِصرَجبِسَر مس يال 25 1 لانا

 ١ لما هيت ا
 تكا هل ع 00 :نن ومنا رن طشلب اذا أو اولئانهّنم

 | نقل أو يجاض كتان دلل ابالال نبلإ 9516 نسل وزر نيالا ةعاتعما



 'جازرامال امل نون افا اخ نا اطير نين اا امو كبت ذهبعوت ونش ل ةزئزلا !ننبث رب رجيم نب اهخرع كلا

 انملللات 3ناخس تأ نحدكتابنم ٌبودراخاخا | نوتيلا اهني لحم دانس وانزل اةونمم م زتاد لمعت هش

 هله طال اواو واؤمت دوا دعتو ون وفد: "مان دال انباع عدي انو وماكان يل يعل سكتلآذ 0

 تلامس ازعضنينم دوام نبل عدس اح م!لاغاونن تسلمو الطن ام نول بقيالوانؤفيلمال اذال لف لمح
 ظ عاملتا مومو املا كاكرس ف نووزب لا :1 ىلا انبَجحْكض رد حر لوم هنن اد بعاب كثعم»

 | رن مل ةزيتم نلقي لن عوسعر لعقود ئلل (و ]دعا يلطف لكل عنج معز كك ؤنميلز جن ادحا
 ظ ا "عاجرل الن ن ل افياجرل اا نهر عن لجل لينه وهن ال ندع الكتل لا ناب ظنون نجع ذنمل دج ا

 نونا غفيرا ردح انكي نا اميل اس زهوبابل اقر من فال از جير راو ةئناذ نرجو تالت الملا | ا

 ظ يعفو ون ن اان ب تا وضحا ساو امم غالب تانك انمبؤتبام لتجد اميل انئبكَد

 | نايت دالة تيم ا.خال جحا شاعانأ اهلل ك1 نأاذا اهتاكلتلا 8 6

 ادن اجيك لاب ديسير تشل اهلل زوما
 | ةنانحالنت تانك اي رز. ذو انا: زعي رعد 0
 02 :ق كنت نيكتهنرختل كور اذ نول اعني ضاو دانسات اكل إو هضنانور دو انور رملاةؤاخلوقب

 ١ ميرخوماوبا نم. :هليالعت ان وفات م اإل تنسف جزم مانعا لالا ن1 انه اما ان ل ولومي

 يي عع يت اع لدعم اند راد فره اياونب وعيال

 والذنب لل طدك 6 ل كنت: بل خذ انالاث ةءادسب ل غمر عفان
 اللوز انوش الا انعيزملاو يلبالو غم كاسر هير اداذا اذ اذا دال جره اننا اايربنينامازتشاا انا

 يو كا د

 نيد #جاضبانا ال اف ك بنل عجآ اهل سمب ترج انصروكتناوجز نراهن ضخ .ل ل اذن تهما ويد

 ظل لانمي اين نوشملا ابا الكن ينس رضينا ادار نوار انا مز جال 7
 ىنغيانلاوورقل اف زضتذلا ةقل انااا خامل غش, ينج نوطن عانت مي ةبيتن اهلا كيف تلاحلللطاي
 قي تع يمااذ هداه تو منال ا هجان نلءاخيطبوطتن انانل نزلا ةوضوؤلاواهلولج مرت انبجان نايكي ظ
 كلياوع 0 د: دملوطلاو لوطلاب انمالنخ اهون وون لمَ لم تهيلر اخ اذ اكءإ شل انت الا

 عاج د از هنو اطلازعاتفدل كاز فم نتبع ْيَج اك اليست داجن اللولب تال

 ع دروس وزان كاك مذ لازرسنفن ىلا كسبايَس نب نحابصْوَع !نعاواشلا

 ذل عرض اكانكلاب تضل ات ان كيرالا ذه لوين امن من ذأ ساشا لل دتوطب نإ ة دولا رهط نجا

 منان اناس عن ونكيل ايان نات فضه نك تنوب مانو ءانابالوملاد انضم
 0 رلطالإَد تزال

 29 انرالفي لقت اهتلا عشان ككل ةلضدءانغ | ا

 تاء اان افاوأ قت انو دوتيش ينس مابا عد املزم قوالب انأطلسإ مجرب ]يم اند انالان

 0 انعدم اورسإت انل لخلط امداخ نايفرويشدم وتشد مل ايل انلنل طن مندادايطسب |

 تفرك تيم زعزع اع دج لع 2 اكلابلل العناكب وعز غرؤممشو غمديسرخفمابط مهل

 0 !!لالل بانت ثرع ا نطم نْإَح 0 خلو | نمت الذهول ساب لقد لال ادن

 هئلذلا و يضف رضاكم واهل الاوطان غلا لالا دس
 | _ متااخخؤع خذا اف جلانسم تن اينءالوَم سلخ فل عزمت اطنع ا تالة: عبس عير علت اع |

 ا نال و١ 3



 رهاط ن !لاعرلا#ت

 0 ا

 معسل سرنا
 دولخل؛لوولارادرزتت
 | سلع اًضرلا#] ىص رسول
 نردد و7

 ام

 ان
 ا 0

 | خيب ككل اة ةتءادبعب منعا نهطدا جيا اعطال 5 5 مجالص لب ثم
 اي يزعم أو 1 د , طلو رشي رغاطائحانم :.ماؤل مايقرب

 د لونمد ااولؤمت نات انيهزالب 0 انس راو 2: ادا انت سن خل عج ات

 2 صو اخيتي لئلا لذ اخ اان الع انللز 2مل علا ارياف كك نمعن | تاونمشم

 الامان نازاست مملاولؤمن الة عنخ مك ا[سيانبلاو عمن 000 ميبصت نا
 لخاوبوكل انه افيو اداب انهونلانئشا ذم انوش ت الذ ن انزكت اي اخت نو لن هنيع مهسؤكا ناد

 دج دعا سول از اماما ا[ مازع سفر انجن : اذل قيفناوُمنْتسايئنتنم 0

 12 لا ا و حا ال ومكه محا لنحمتل نإ غل ارعامْضتلا

 0 دلوع نإ عج يجنعت ابا أه انيالاننالا تنجز لسفر ضال د انبالاننآألا تاي

 تدل اخي [قاربل قا كا :اماهججب ل تيا لاهل امج هشام ل ويشن اجاذ

 اذ عدو جي لياشل انتا لرش لبد تاديب يجدي ايات سبا 3 هناي لانة ةئتاةلعتائلالهاوؤيلا

 - 4ك 3 زلال تت امال اطل الخل اند التف ناك تلاع اناناركو تيخافل ماس تحيي

 ل انس ره هاذ لو تع طلو اوسع
 1 مثلو انرمومثورغا ةنيدعابن مو هكا يجيز سانا كل دن دي يافا لل هتعاشن اشم

 ا .انيهاف انسان م اس اكسر ضل نون و نوضنع وح: كرد امن« بترهزمو هول امرت مو 28

 : دثولو و ومحور رجرعمو | ]اول طن ريش ع ظوذ محور مودا وب ترانا نصح ا زنا

 ريهكشلا اياك وتلا ملل جاوا
 | كرو ان ومحسن اوصال وسَوها مكون |جتنش الا 50 0 أ دك 5ووبو واقلام نول اوكاتلاو دوو رطا كرا :يقخ رايألا 00

 ا ا ا اكيد ااوسيطا اولي اهيا ب لجيل نو نإ ا 1 3

 0 2 ا 0 0 0و تل ل ب زل ا ف ارا الأ يانور"

 ] اب ا تك تنتاك بينا اهراتتو كلم تلا قةيفلكلا | جال يل” يل“

 عشر ايس ترسم يسرد يدشن | يالا نال
 | ككاو! اهنااخ هانا هلال نتا: اال ذْئال] اغا نجف باب فك دالابالا ا
 الطلة ئا يمال لقت وهم ءوها|نانمل الاقل نينشنملابالتلاقروننل لطتيكزل ا ئيلت 3 الا تالا 1 1 0

 0 00 ب اكءانبالك مل اكباع هش ل1تصربل انام انمافد اذ انجن اذه :عنئاسلااولاضغا م ا 4
 6 ه5 د يا 2 ( ءالر/أ

 و 0 ا اء عجم أب ويست اذكر را ١
 10 لي ازالة هقزخ شكل رص ل ازعذ ابل ورعزع ا لزعت اشسآلا 3 ١ 1 يأن

 اكذل هلو مؤ لس وكوت ةةنبالنين اب بسم ما ااف لوي. ناار نانا ةعالا 7 .0
 ايو خنت اشالا ب مال كنكالابوزعز عنا شيز داط رول اولرعرتيشلإ عنماتع ثا 3 9 7

 هلت 0و خل لوجو انيوضول لن ضال ومنَست اتعاب لنعمل 0 الننؤ تنحل اهرب 0 0 0 ظ

 هريس 2,
 0 ءئحاضملا ااويخ نجلخ م )غلمل نعش علو كورشاا 1 ا 1

 هطيشارمت !لر | 7 . 0

 2 اوس ةهعرتكل ةههاد ا رج او ا ما ١ 2 ١ را :

 قالت علقم انراطقل ننزل يناثلا [حىنراتكنر رعت [كيرسس ناجنا :كويلتللا |(. 0
 «لصراو متجر از لعل لكم ةللعر تميز, ل هزت از لور 1 0000-0 طئانشلال | | ةةينوتم 0 22 ّ و دشلتلا شالا ٠مل

 اة نجع ضنا ]مننا لب نتمان تنناثنلا[ك لئقوخ دخيرا وتم تيان مانانوماللاغ | لكلا ٠

 تا . - 2 : 9 - ينير ععيو -

 هي اس 1 كك دك لا 5 0 حم 0 7 ا ا ل عل



 2 هيتس
 : نب هبزع 5 :ك. نعم لزم انمالا ( 5 هيل لؤيحتنب نثىتل ان اللوزي ما .الاز لل ام ثبت دبع

 يح لطلوستلايَب شن لل وتس انازماكتق نضام غلا انشا !ناف نشب" ؤ هي تركت | نا رانا ريهسل اهل دونم عت |نحهعذانال ال اذ دق ادنع فلرخر اجنبيات از مغ ظ

 ظ ا يس انك ا نيلَصدءاد اهندذ احم اهل اكو هزل نعد قلن األ ضيفو دع الو!

 تير كفر <. | | فوق هلسلاهنم مولان ةوناشل نكت ذل تخاف يدا لل انغام يَونعانا ماما
 تنم 6: | | تناذادل ا لجو انمكلاو همتعل لف ن امه نال يلكدق ن طوان تنطر قع الشاب ن نو لمجال ادا

 0 [ةكالاسإنينعل اني تحد نداء جلب ندا جوف باطما هرنتفغل اكهبؤضوز غل دل

 . تفي دع | طا انف ناز اتاي الو نال اناناس يشق اناكيل ناخدل انتاج اان مخشلخف»

 ٌْ ا 2 ْ نان دكان توكل اطوال دال وقت ابني نيكد طم لامن

 ظ انيس هنن تاتنل اف اا لا اكسس لو انلبا فري اهونه ةامجلكا امال ضان شب مهركلا

 ظ ا ا امش !اذاوسا ن2 ارز سلمون واجزميدن ويغلما اندر اوال ود احدا ان
 2-2 50 ا وه

 مكي 5+ | اور اب ب يمل اه دز زد امال نهباوق عين اهني ذل لما عمال ل نلت لذا لسد تباع اب

 : كر 1 0 ول انو نجل العال اخي نكب]ي ال ض زجل اعز: جل اواهؤصب
 ل ظ نريبلا 0 د اإل عانس راندا ١

 0 00 | دعا ايا إب الا ل اف م9١ ماو شف ماتين اكل بح الد اليل امغطبترب

 1 0 ا د1 عزان ايجي ماهم زجل عب سيشل :لهزعتم رد جي ع تهرب يشمل
 م م دس عع كلت :هيعض لستر حلب ااكد !هلعْس لسعر . امل نهنمل بمن بصول لنا

 رند“ 1 25 بايخ نيتها ]نو دالع افا يه اولل»] نصكِنَيْه دعك سف كلنيصو كه إبل لاف |

 دان جلل | عضل امم و اهيل كك يل هز هقلتذ وإما هرمز اكموسنل ا عَتاريليَترذو مم هه ارفع

 0 ماخلصت نس فون ذل ايف تما وصمة باث لزم انيس ف ما هيما وضمت لوألا اغلا يلع

 : علا مهم الرمل انتسمال اضل تانينالا دانهتشلل افاجرعا لتنازل ناين ةحوطشلاتلا

 0 ١ 0 | حاط كدمات كر اهلج اينما نيف 1 ا

 3 2 | ار تيد زي فاك تاع هنا كه نال نط اعلن. ان دل دصو هاوس نا اهينبدج جرس اخكأخل
 58 8 | ةداهلبم ننال افغ ل اونم كاد ك اهلج يل غلاة يلب تل للا ارمله الاننغالذ
 0 ٠ 5 طاش نإ نال هان ندع تل نان هتاف هت انالمس الفن لائزع

 ١ 0 1 وكم هاا يار وهورملا هكاضل وصلت انيَساشاثوالاانهل ايمان نا جور فتاه لاذ اغم

 : كيف و ا هر ,نناكرئطنا 0

 ٍ 0 ١ يال : 2 ها نان: هنا ىايضومانالا بننجطضافنإ عوسسد يجمل نكس

 ١ 3 : 1 |أدج هيرتفشان لكال ع وزتن اذذاغاتوم قابكلىد اهلغا رسام اسال ا نمضي | رشح ا اصلن

 ا ىلا |[ شعت تلمس لطم ةكل عضوي انعاش ونعرمنعد
 : »ه2 5 لنا انضم ازال اهات امك ىف رع يجزح |

 رن“ مم خل 1 جا سار اباء هزت و يوما مر ا تلاخلا
 0 : 0 ماك اًماخ تسوء كلن ضاع كد : اناخ كفب ن اهع اوت مؤلم الا

 د. سرس نإ |.( ينحل سفح ضنا دش ف نمي دوت ونهج تال ناذل فم ؤس جيخان ل يفدجوو
 2 0 ريا 8 لابدعل 7 امد لمت جنس تاني خلت شل كلوت عل مي ب د 0

 0 6 ا 8 را رال دس 77 مز
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 ب اماغلئ ومجرب ل طف كنس نعال ميال غل جوسمشل الانعام الع زف | كانا كح ريف دج انا غآفأ
 "للا عفد مما عسا اوذزح اوال ف اخنال  ملانشل كلل اكس كاي اولا نإ انل لقيم |
 اكل اطءى نو دن تاك اطل دل كر هوتيل يكل نباقلانك# نب كال اون ؤ مضي كدكد سوم
 تاه ال نفي او ءامئلضض نال اعداطن لاه دغبانغ شن جنيب تاغ لل شنل ونا وداطمز ونت لل نين اذنك شيع
 جان يااا ناشي لال ننجح لوب اظن دز هرج انامل نط عمخا نع أك عيت,
 ردات مول اوزم ايل خاؤلعل الن ةزماودسصا انج ش لبن خاين نجف خو لل ا« ةلمر شح شل رع
 قولو منال اهني لج ةخوائشاءاننت جملعكلور نق ناكسةملاهندل ننضان نزلي فسخ والا

 هقول احم: ولَص تمول ام ل ايبا غل بع جاك غل ناكل فج سؤ زرت ل ؤ ولدا فن تل ]ئتيعأ|
 | "تاكوف منا ال الوطن طال انيشلشل اهيسيْورشل كتلك لال !جاسالَصْسالوسمَد
 وانضم عل جل نالب سارا ةهطاعخ نويل وره ]سورا )جلع هس ضو كون نحكم كلغ
 اك نللساس لااا كم تان هذ ااه ثلل كيمو الدعم جا رحت النيم اظاككل كا لاظخت|
 اتارن اهنا: لمحل انتبالاوزه تليف انتي اا تيب قد اك حاصل امهلع تما تقم اتاق |

 | ددخحإ وكن وككال ةرب كلَ دنا كذلكرب ت دن يحلي ن كيان هع دكا ا كانه فويس مالشلا
 | لخير جصإكاوغتديلل خل ادن )تلاوه تيري انكر ادجتح ]1 جوجل ال صافم تدهش اغلا |
 الااكخ كتان 3 معان لانا نزوح ير ينض زال ل ادت تسْوإ لف اض نس نماجيلرئهتي ناك تاطم
 هفلن[لقكتشل سيق غالبا خاتما طه تدات فحل نهتم وش

 | عا تل 2يع سال شاول انخنيدم اننا تل ةاتاخلا: منجل اند قي سئوجسب تدني |
 | اطاهط للك قفزت وكش طماع كت اتناجإ من لجل اطناه فاما فقط دنتض دان عقيم تدخا |

 قالا اذهان ]ل ايلات تهز كلت تبت ظالما العش )َسْفالونس ١
 ةمذعأ ابناء تسهيل مين اناا مدن الد جزل 51 ىلا امهم اما اضك نال دانتي كدي اي كيم لونا ١

 20ل انايشر اليتم! اسبر !دلتهش التقت ال زتشل اهي تاكل اكلَعس إس انس مدمس
 . | قه طين الك[ لتتبع القمم امل وست قاد اعنم ثان عاوز 1و هون لال توم الاوز اهني نت
 0 كشمونل مسا ابونا زان قل قيتسؤامانيل اض طارش [:ةخل اذه لنجل اننا تانغبضتَكخَِب اذ |
 بحت |طمو] الساد اور ٌْوِعْ ما رجومت نيل لهنن د اه عايد هل مالت قبل ل وقي ليج ١
 انت 1س تطمن رج ياك تدلكا لنمف تدعحن نستضيف ناو صنت كول يئن طيبح عم“ كين » |

 ؟ابسنعاراس طبع ونا 2يؤنحتتبتخ و دبكل ا تمرَس تاكا اور كان عتوزيطا دكت ناةنيتغو لب |
 بتمام شرمنةيلعاج كل! حنينا انا رآَشإ ]صف اول ادخال دفا خح ١
 ا مولع فيس ولاَ ]خاطف ورانإ -ةله ةرتم ارك يول كني يل شاول اهظ.تلعمت كاذلَص

 دس لك تهمالخر مون ضو ناكل غدل اهلك شبا إ ص وسخ سور نعمل اطر. تول اذ نوار كون القاك ١
 اياد افبتيز لوم نادؤ هدنة يغيزضا لقط ال تمعن ساسي ي نشات غلا ْ
 اذلك ملف ايلا كتل ا: اهمج تربل اللتطمل انززسئلايقلمل اهلا ص هن لوستز نضل نجيم |
 هلالتشب قتال, لتتبع تاتا أب دلي الا طنا ةاما. الغانم
 | َلِهاكي يذل ايكون المل اوان يوكل اهزالا مان اكشن عئانل است ل ىلا ايزمالا ١
 تبلالغ كاضلنا اال انك تلج هابيل اهرب عر زل اتابع اعاد لع أك انها |

 4 ها د اد تع ضهر - ١ هيف < . دم هدد
 - دهر < حس عر هت ت ى* ”حىس هي 0 بام أ



 0 و ل تع «0 8 2س 3 0 3

 ذيب ع الا 2 ا ا ا ل
 «ىي ءسع يا . يا 6 6 22 ع 0 ل ا كي اح <( يوي

 227 لا تلا ( ينم ا 2 ةيراورلا ةدع اح تيع كا

 0 ا ساخر ا 0 ري و
 02. تسلا توسل 2 ١

 اع تير هنا ست | (يضار ” ريل حا ةمو يح ع تي ني
 رس وا كس كر 2 +(ّزئم ه0 :ةعيضزعا . جيجا كا اجا ا 00 عيل

 ١ يات ثمن 6
 | م | اهفيانلتا اذا ماتم لمهن انعام اهجنتنينم راو لكك ن الاغنإلل) انلاج اهعيرضعزم اين مل اج لها

 ا 0 ابطال اندم من2 تلا ردا رنخل (يريتج اخت ضن ديب اوني ل طياكش ]سمت !اناهرمضري هلجان الع هيما

 ا اهلا نذ هه شن لت لنلشس زكا اناني ؤلار5 يت و سوؤما ءاآيتسا اهني تيد سل ايانولَفَو

 م 0 نال اذا: لبر نكت اند اطفالي ع نمل نس كتضنن نفعت: نيؤيتالنل بق انثل الل تسند بكم
 1 ا : : 0 0
 ظ 2 2 نانا لعد تل ماوكبا د عفشن انجرخنفو هزز وح عذاومزل لن ضمل لف انتهت اجرا تضج رفوان نغ انزع فانك كن ذات
 | يكس كمن | | مبا طنانووك جاف نهترتعيرب طا ذانطكالسد ين كن ادكتبنلعماخبلاب ترسب ماض سخر كارمن ن

 نكس ترس وصخ 8 »ب

 ه7 تن 2 3 ءاندن لما ايس وص كج لع امللن انام فمضبللاناشاجخيترمؤق دوم عيوش يلا عش

 م تكا مااا تملا فلان لانواع با قل اهتعن ضو لع
 ا , 2 قمار انت "ممدانسابَو موقد موت ااؤفازت انه ذؤسل اف غن مويرباكف هناك كلب الل اة لكزسانلا

 0-5 2 : ْ لياعنل اوم قير كش مخ غافل ذي نال ةرووتؤن ماو كاين وعيتسرئمدقماولط كن الضخ
 14 4 ك1 5

 ظ هيا وب حل يم هونك لدغ

 لا هن لع

 اهئاتع جت الداكن ةطر ال اد ياسو م عما
 انفعال نيكي الا عامنا نغزثكاا ذل راهي ذا ضم خنكلذ اجو حطب 5 زنا ل ام نمسا رتل تل الونلا
 : ذا اذتكمكن دنا كابل اسئل حبش بال مج ٍ كال ايلات اكمام اضصا اهب نتف بكير

 02ج زج خالك 39 السوس 1 مد: أب اهككالو ةئاللاكتال
 و انتهز خو بعت لعتع 5 ا ا .و كيل انجل

 | او عيطالاةطتللو رعت عاب تل اصل اهنضت ب ل سلا ]نن لت ور توي علم ان عز جزع صنل ازع

 0 ٍ 0 نيكل تراطل ص الا 21 لاري

 مس بااوو ا حل 72 دضوم مج هك

 ْ ليا هيرب ضاعت وجف كرو و لئاعل اعل اهسيط ادمن ااوميط لع لزوم كلوت ىلا

 دكان لماما خشي اجو يضل نوال يق ةوخ شكت لور يدع الس مالو اهسَرل انين
 | تلعن منان انو عدم اغا مف ةولْشالَل اهو كلذ ف اطع اء رضون ادعامدروقخ امش .تربالت ا اذاعه هنا

 فتاة رقناج ولت المس اََصْش الؤس ر تكَسؤلن ل الَض باب يكول ناو خدم باب
 يرطب ياني لستورل ينباع وصوم اًنيدَصن مباكف لزنارل الن هش لكون ازا لاو تالماللا

 هلا سدود اوتذ,ةاخذ اناشل اهله حاف تشمل او كه لعن اكد اربع رك فو كيبل لنقل
 0  كانمايث كل اناس نب ليث كيض نم اءالوف وزنا مات لكل مالا هيو تاكا
 غلام زكا سان للي يل كت مش للص نوم الهر طت م لضا ءالوم كك رخن التل افن
 از ناشي كبل داةعنل نبق ]وضم اذ يئن لم الل نما الساس هالو

 000011111 1 "هل احاذالو هز نس ايل ابتلع
 | دكتاهب زحام ان اكل وضم انت كنك يف ذا اكربجتز اانعبقذا ناضل اكل نيس ْلَص هن لوسرانيف علم

 | ذة رف باك رجس مطب اكنألا زلذاف لول اهتمش اوني نكمل وعل قلي ن [مطخنج ل نقو انلن
 داك يباف كيل اإل اجلع < هدا صدت لوسرر ىف تتاح تصادم نما ءدل كتل هال
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 هان طارح لذ انضاثلف كيب نخو كنغيبش دا اكرسعل نت
 نلااقبا هيف 5 ضنا اةقلينا الش اوك لهدنخرم الا همي نإ اول هبال و خ 3

 : ٍ 111111 1 00 اكدر تيفو مضغب | 0 0
 تي طيب ميسم: هبا: نمر نب ةم -م لبا انبهف كثفالهذاةلثلا | م ا 01

 نانو بلك ب اكل امل ااا ل1 كانالكسفدع نزل حالا تااكتراالناؤنمحافد اخر احتل ومصير شقننم >> 0

 | ما: ةملا مرور غفف م نا نياك زهزنم الادج الكم اكلإل ف غملعو لعب رمل وماجد بلعب 0 2

 اجا ابشن ازال ركض رخال, ذو خلال نوكي ت نفس اهنا اذل اذ عة افلم بزوال | ضيالميلع | 0

 نو كبار يبات تواتسلا لج كلذ ناطضامد اكان قدلاتو لباسا لص لو لانوعم |. ريكي نأ
 هم +" <

 و ا د اكرضوبع ا حضْو !ِل 00 ظ ل 1

 ةرامثاننغضالل اهيرشملا لتسبالف هاشم زهرا اتحد لاننا ايل كح اواًملعرل اذا هند ]ستيلا ان ساهلك 70 0
 دق ةنرمررتسملا 2 ممن ثةنيببطلاو تاس امرت ص 0 4

 هلئلارو ككل فةمإ اتاي ت منن لضوحلا ]اذ رز الفن امج المزيج ةدحادزكوركالا | | كن كج < تب ْ
 ا ٍدفعف رب دالك[ لج هل (لوقي تحرم اناكن سالم نط وتم ل نوع تلد لحمل “عال خب 9 9 5 ١

 ' ل تميت شوش اجلا يسم اماه هيك تت ن نا اولْص نلدتلن

 | اه.اماإ كون وجرت ممل اون اال الش اءؤطانل لذ امثالك اركبسموإ ما نال اكل اكختءلشماكداصتن اورج || | هيي متت > علم
 1 ا ا 10 2000 6

 ا 0 الوطتو ل خب ادا خال ناقلة اذ شربنا لهب نال 5 أ نم
 اجه زعرضازعتم كغ موفي اع صون انجيل لهاراوم تال جنا بتاللالان خالل | | يرش تأ
 تنعي هنا اسجد العلل تانطنش ارصف لاوتمت ةةنمار انة اهنقرا هكر جدر نزعمنزبنازع ا ا

 ْ ليو ل تا يوم و يو وص و ١ -- وهج رح يدر

 082 ]تاع إَ اوبن اكتوشنتل الون مم واص نسب حن نا و نة رخال ل زغ ةؤكرل ال 26 00 ع ظ

 ْ لل لال ارم ا اهيمديت لون ؤلاعلد باسو افا |[ 27

 ثلكأز اوي ا راة وزنا قة أن امناوذيالولا حاز د تهموصت خر ةهبولصتم معجخا ان متجتت مثبخ الام و 2 3

 دما! اجا الَس شاول علل ة كد لاتغ كل اط نيل: ليال نبذل ل كن نوت لع تاون د مك 4 ا

 ١ ا دقي اناهنل هبؤطنب ناجم فننو كلفت لبأت ل ونت لنا لومي لف انهن مر خاومو يا هاني اء دهم ثيٍدح ل 3

 1 شالا هات !ناَقز ليل لون امل وبي !آجآاب كيلا ف يت نعي ناغلب امن ىف هعؤ انا ل اذن
 زكا ”انلا ا - 1 م مح ساو ١ « وسل انكم الصنت ن نس امل ل“
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 أذن اكلم اوكي الاج ا. لرعاضف امنيدح النك ل !تلعمت لص هند الوسر نم جلس بجو! ام فعرم امي ههنأ |
 اهنؤض 50 ضان مت الذ نعى ذل اوضح ان |هم وت وجر اجل الذ يؤ طي لة اح

 تبل ةناالا تزربالاوطتمالا حن يشل لمت اكو :هاطمنتمو ونام أبا هاج هدف يللا طخ ركل نبا
 الكس انني هتار زامل نيتل ل اكس اكانم اك ايل اب ككل الذ طاوله نيش لل ابان اذاعاف
 هيل اوال انكم هنو تقيل جلع زماني انج اان ميج هل اطفال اهقارعمدهلومم انضاًماما مهل ماد
 اني ناز هيا3 وام داطص ل« ميلعش لئاواَس مةمالك تامل ىلاؤلغول نهنكبالان مهند زها لع قني لف
 نال اءناوكتن لانا انتر ار هيلعمش لاولَص د حاذ دس اناحاذ مدؤجو بنل ترم نتن كت ناك
 تون نول ابو ضيتناهّم انآ نط هلع كي هللابص ىزلا ميل ريوس ]للا هزل طال ضب قَد

 ا عيل كتف َح انا ءاكءي حاف مام تما انج اهلا رمان | بيحان ازمزنكام | لاول الاهل ان انؤملشسالانزكك
 تن دعلازادهع نر ءادقعشي د عانم ةقتم نسب ْألاو تو بالَجف لحم لوب ثثجا

 اهو ضال يلا ءاش لزيز ذ جدا حتكلاو لإ لعدوض يوسي ليان لونت لة لوقت ع زجلاب دهعاوثي دحهتلا
 ملفرل انجلش الص لوس دوي مش ]باد ادن اكد د[ ريخ اهب عؤطتتاذ اهئ امونل !.انشل ام تحوم ارطلشب

 !نوتيخالو:اوهالق اخبار تالحالنامالا كه فدشاب كلشي مواذنا.الا نه ف الحامض الود كد لة هو ةنناق رش

 ةدذاول لزمافعدزادر ةيذذدإجلا هي دل عول) د نشل نيدودالا يابن اؤهدانز :نضتسداين |
 تلي مني لعل شنا بابن ناياكرسانل ايلا اني ابلكتف بكره َناكاوماَماباَكل افمالالهتورنز ال لوب

 فهشتو زاد فك ااه ىاوهاطراصَوَو شل |هيلع يبل الهامل نونل اهلا اليت ملطي نوني القل لااا ف ناك
 عاشر طبقنا > سليط ةنالعل ا فهم عت فري رسانتلل هر اه ل لي نس ىجضيال اسد او يغرم ءر واى واوهو
 هلا نو لونمب ليال وبهتسدنا الان ةنشيالاع لع أل ويب اذ ةن الان ةربالا نجلا لهال باي م اءالئ طرح سانا
 اوم نلان توضع ل قفؤنملا نيتض ولام اهلي دال ات بحلاه كتبو نول الع ننال ياك لكلا اذأه
 داو طعلارجقر نين ركي]جضفلاو ةرائذ نعينذ لنا غدشلتلا اح مضاطخ فول الذ ى تاكا انلإ جلنجالا
 ةولّسل لو فينو ليل ارا رو ياقئد بلع لزعيم اخت عال هبي ما يب
 قوواضاا بف تفاكديالول المي ناذ العش الصانع مر انوه اساء سلو ال افذازبال نو ةكل نط |
 نيته دغارمز نت افزع مل آلَ لَس اور ص كل نب قاشمهفه ل كلانا اذن كلووعلاو كلا
 اناننلتذلبا نير عن نلبي: غلب لول جيني اني اجو نا, جاز دوس داو وانأكلا

 ” اعلا ءهاشلا غلبت نس انإ ءاورثعم اجب وال لد انف خرب خمول لع يالوبىلاذن ةهطعاب عرس فرسان امتلمشب ||
 كل ابالول ان اكليل طب لونين اكس اكد عجول هدو اهي خس اول نبذ انتل
 :مككا دو ذل نجل لو الهتدالوت فضال ةؤنبكلع نسوي د كانك ويلا اذق ةهالزن اف
 إب سلا
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 ذل انهن ضن اودعاجو اهنوكل ام ةؤلّصلاؤمرل ل ابداع وصسذعم اج غؤلتصلار اسم
 3جلديبانعمش املا يبل انقل عائدا |9 ؤقيو اخفي اهذشم كلزنا عامت ال انل ع قصنا
 فن اركاب ؟ىخاوا 1 ذاز هي انااا الْوْسَوَوْضاكَفءامالانت لوف فو اربح حاز ع نبع

 قمتم ال اطناظ شط طضت عدينلا ويل لشل مل داوي اكدلوسَمَوحا ماما
 دل ايئبقالح ةيلمشكاوؤه جةيلكب ل بصنل ةزهلفةؤلَص ف يملا تاكو تؤمكال وزو نونو ولما
 نواعم شمال نا ئطع شل ل انبي انسمآخنرلاط فضا جان اكواطاب انوي ابلَعسإ صون اكوداند
 | هدالعاظرمتصقربالا نطر نيف ن الز انانلخا ديلا دب وادم الل طف يكت لعق تص مضل يس
 | 2يتمولامالثتىنلل] يأن اه نومك فون وجسم ملئ زينل تاي وكت همانال لس هدالا لووغلب نكت ذقت
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 ليج اوه مم طه ف لفيت ءدالوإ غزة بصد ركقلل لن: نويوك؟هدالق ار ةمالنولثسف نبل ودك 5
 3ث ايلادلطم دان ارد اهلا ضعباكف ء!كباط فخ ضل عيش اعود اني ننمخش اه ظن نب ةدهيش هدالف اذه

 كتل بع مسا ول تاوثل نس الصف ل انياب لوسَوْطهاَكيلَ وانما اهات الوهن عد ضصياعع

 دينا يتسون نون ثبؤياماوصوا عون ؤم هش قيال اضل !لعشسإ] توت ااوقانايدوصناو نئيلباوزنلشد |
 91 وك و دولنا كلا وصال اوس ةكتازالابالا فلم كل دانس
 نط طنلاناجش تعادل الضان لئاسإلل اهي جينا نانا نرجس اواناوماغاوبوتل اديلَعش طع ماو هلا
 اني تلعش لل جوتازكتادكات ناكل ايدل اطحلث اهتعاطقل اذ انآ شتا الغلال غي اطعن ةكاطع لبان |

 ايي عايد مالت دست نئيعراول اهتم عدا طاج القل لحل يوت النهر ييش لمار
 ةلانةءلباط نعي ال اف ظلت زخت اناوسليدل اكل ةمالونَْسَو اكتم الزن نايل بلاط لعب |
 : لا از عوبع تاع اك لزناغب ان ىبانىلعت لون انف لوتنيل مكام اناو ام: اريح | :هإ ضرب هنا

 الدوا هتااذ وهلا ويسلم حت لوف نتج يشل نجار اكس زبازع
 وٍءء هدو رمال ادار هي نمر حلال ىف ترسنيال فهن اك تزن اذه تل زهق هقفإٍر اة امس

 ٍكَحَت 2 ضاللافنتيصناهفراتل نان كلنالل اخ بين يف لولة دلال ريالا عريب زم
 نانو رجلا لومي اه هل ءا هن كلم كل اهب تلخ رج رتتمملامل تين هل نال وفي كلة, طل دبع نع نولعب
 ا 2 اتالم لاتستب از عقززات انصر مجد ناني عوب بتعز وست عأك از
 ”امالنال املوخا ام ران مادالت لعل اهننل كلئالآفأل انزع وتجول مضض ماه ينل جنا ع فون فيا

 بهو لفي نشمي دمملا) ]صدع عوض اهله تينجب رتل 2ع ئسوإل انام آس ش الؤسد نال
 وو انامل ل اطل مص هب زيت تذل شمل بل تتطصواعلا ج) تميل كلو تان انا َءنكلال انف اًمينعاهندزب |

 نفدانيف سومه مارال ةا ناش ال اهلل ذر ةييكل يب ازضد هل انش الس ماتت ةيازشم ظ

 | اخيبلتمخ ل1118 نات يبول نما عطول مل ادتلق هال ص شالو لست لوزجنن اكو ةرقايالد كلر نامل
 | قفل اول كمواَش لساال اجرنا ميلا ]فان اهلل تاع شالت شال لع هزم كلذ أ
 | ثلجية يكوادنست نت واتا لاحت ران ترند نزلا يعشاؤتعهالوتراهل ا
 اووكلومل عماش نس اهل امل اةلمشال شاول لو منيت وشنان هش نالت
 ذل الن تلجتلفل ن2: تاك را قمنا ةزؤكتت كيب العد امان فن ضاناخما ةؤغعج نمانلزن ضنا

 ايلول ءْلَج هي بط اك نباتا اهجطن هّييئفوادكجنا ال ان ورا نطنانأف تلف اش تعال اذ
 مك اخي مب ْقاَنَشَو انين هو آب نيم نككو نادم كتي شا ءانشولو نؤضل طخ جاك

 | وةك اكلعش الَسط الوتالاقمدنب اهتماما! وفالك نزل
 انما زل ديتكام فالاخيضشل ناومرتكلاٍ فك, ججأ اختاه لظحا ضال خنت ضن خس خ (ذالطافيستتيول يذلا اهعاشس متلع عمات وتيهاليتيت فشار وتلا
 ذطتداهمادامادلل نكن ارتالونلءاهزضمب ناره انئاتل فاضت للا اهيراؤجميل نون س ان خشوع
 كمون: ايداع دالعل ان دن كلثكت اكوا اهينيتلا نيل ئقان انش بش زكت اخ ظق د وزمن
 وين اوتتلاوز ئانوكن |غعهع ل انك سن ازركل وزن انين ئ فير هدههتيردججاؤماكممالدل ذو اطيح
 اواني ويشن تاخد هين ويسير اذان لا ةدا ضامن لفل كيكو ء انضم | شيلان لنا عييط نش خفدإ امرلوهبد اذ رياكع ذي: لانا مؤتن ماكي عوق توك السالم نمل اضاف |

. 

 يربك عى هيرصحل |
 دهر قفل هير“ سر << سس 3 تم تي |
 0 ا 2 ها فسر ل هدب ون ور توتا 2 2 -7 2 0 7 0 هدم دي

 ادي + حمه -- 7 ١ 2 رب 2 2
 ا 6 - هح



 مك روبير تح حروب نع هس و و

 1 7-0 د جس 07ج ا نيك
 حاير يي ير هير اش بر ب كل ع سال لا از ل

 مه نت عيشي 7-1 يخ ٠ كلا عك 2 35 3“ < -- -_

 ا تحمس 72د +" يسر ع ه2 جمع 8-5110 م «<مه ١ ي دعك ل يكب 1

 معك تلا “+ 21 < اريل ل 11+ دك دو ا ا
 ا ها 2 كي يو دي <« قو تا. ر ل ا ا ا

 أ ل يسر 4 الرسل عطس ل 1 تلاع فم دس تس1اا0م
 |[ مص يد“ زاد . هحجحح يي

 1 ةا هبي > هب نع (8] اذن انش الس اناا ور ور 2 را
 | نيت 2 :هلل ليس نعم ل صار اوضل )لماذ قن مخ ر ان هه لعاو ولت ن الون لشي لزع

 - -+ يآ ٠ ١

 0 < و ا 1 ا نيدعاتنا

 هير كر 2| . |[ ديستتزهاينلل ايات انالكتساو برهوم نا 1 لي دعسان ضن #ةللث هل تيسن رووح
 در * يو كينان بلف انو - هوب هس

 72 . 7 7 لا هتس

 | 0 ل ديت دال لاذ يعاود يتم نايات بلغاالا
 8 0 مكلا]] 7

 امه 2 امان نبا خال انام / 0

 دفا كدب اقر انه لال لال نزغنجي لضرب نعل شمل انتعملخاظ رع اور اعلاف
 4 نتملواخل شاور اه: لكان هتك ناشف 0

 كه حي اناا نا نينار لال زا ايو لان
 ا 00-2 نزوة هالات ارحل ساما اطالع بن [لينبالْسامآ مقل ةحاقدنح ا |

 0 8س تاء ذا لي مدان[: كه ناز ال دوه لين ناز ةلشِ ا | اطن روبن قنيل ان عذذ
 م 5 ا عال افعداتل اني يلواَوم دان اهو ان )بارد ال الكا" نازتل فاقول حالا ) تغيب

 : يا“ 1 : سا يافا ل 0 ع اج وم يي

 0 1 0 المك هازيزبغ نابي خت زور معتم ناكشكز تالت كلزاز: لفيت لسه نوط
 ا "دو جٍ ناني للا نتا ,نل:لا جتا لنط كج! نوف يمتع ف
 ل وا للربع كل المانيا مد[ لسا مد ثلبتاكزعت نييشل مدل اذنالئف سبام لبتط مدا
 95 3 3 دفا وت داوم دلة تاق مامن مالغرل دلوت

 9” 3 و

 "نايا )| بيش ؤبل غراما اوكا !تنالاون ازيا ل رنج اهلا لج اذ كايين لكتش اء وبن فيضفن
 و

 دال” نزل ا ا لاا ير اداناةركال امساعاكن انيائار مل اليضإ قاف !تهدنع كِئَدذ

 ل ١ يل 5, | امشلتال انه عون مولد دوت نيبو ك نم ملون ل اي ناوكي نوغاط دب ترعب قفندمن نورخن مل اهاهيموالا
 ا

 الرا | ةفن وصمت تبان تكتظ ءضااج دا 3 اا و | لفتح التي راو نحره ناقد انوطلاب هيو ه حوا هؤرموترب نكمو هند اهلا وعي ماد خوي هلا اني ثح اب
 - ا ل> 0 | | ءاججاتمل ول تلات عقاقذكتلل اناني. دال شرت جمل نال لاةوةمان يمس ز ناهي تامل ا ةمازم
 رود“ 07 ب 5 | ةكادجف جف رج اَتلَع 3واََصللاَنِلْ افشل :اساضا ل جس ل انهت امثوحي دهن ج انا

 ظ 0 9 | كالفن انردازوتس منال هج شا تمل ايلول نم اذ اضل ةنيك لير ازغق دف ظ
 0 2 * : 0 3 ٌدفلْجإْعَح دل د! لعن شاك متل دلل يكمن ان نوي زوم ومد اليا زماان

 ؟ مد 0 َّك أ طالبك عانس 0 ءاسخ ضل وج انو ديككن يشل ميلي كون كلل ا دوج

 ازخآ لارا 20| | فتاضتن كلب اخ طن تاشانمايل اه انائ لقتال اجه نإ رت ر رسال
 0 ال أ تما لسا نيكي كك تاتا ”ن1[ اج ساد هبانهعنل طملاوموانإ مرشخا مايا

 فا رب يح | تايم كوب كّصْنم 'ءتلالعلا اني هطانالت بانت دز ىذل نب ارد زةرتست عتاب اغا

 در | ضان ا وب هليوم دك دما اهل انه تلهب بام كاه تلم

 ار | اوشن هناا ارجو مولي "رطب راحو منه رنصد ثرهظد إكئر إن اَعو دا شجن وح وتلا |

 0 ير“ 1 | ناكماشن ملايعوث نكست را "رنعجصول نط دَهاخت ناهض بونت مد ناك فوم دَصَو ؤعبئادرب 71

 ماك «داذ | تسكت ةماباعو عانت انيتغ ال تلعش اطنخ لتجف انتل دكت ز ةزع تلا نامنداغف 1
 ا 7 ظ

 ا يك 00 0 6 ا فرد 1 نار 0
 ريما



 0 را 7 10 ار 00 1 . ا 00 ا 0 0 3 1 3 ا و 221 7

 وك 0 1 .

 2 ل م. رجمسر بفعل ب 00 0 0 مهر 2 2-1 3 1 يكرر

 نال نيطصتش يالا اق ارنا ل
 ا ولا دن ل ويوط نيب الع انوي الابل عن تس نمت |كآو مي رن --

 افلام تنوي هاوس ةييووحم :[تلف اند
 كعالذت نأ لينبقرننباو اكنينل الخلا علان ني نكن مزق كنف زنك عنق: ف دوا 000
 08 ا 0 ل لا للاي لينبت هنينب ن دكت ات زا

 10 ل 1 و يك يسم دا[ طل ضن
 نييك لا ةيلعطلا اواَصاشْناكلَن "هارت ايمطقامل اكأهعظتلرل ناكلند تبل ف 0

 هاج ل ظهري اند ين 0 حطوا اك سا نام
 قف لايام كمابش ل اون ةيرادل لعين اكاندؤهع بني امن نكت هيثم امان حويمب واللوتملا|
 لي ضل جول انف تينره نمل تن ركردازفهل اكله جرش نؤيد كض اكبعق لاموةوعياوأ

 (/مهننم زينفد 3م اذن مناد دعوت نوكتس ]راتني نط دهان امان عم :ويماوهزلا
 ادم .لايلا انساتشاو تشو موا هرينغمايتئاءوماذبو ينل انقل د اشيداط ركام لاكن انبالاك
 قت يملا بك اطمل قم اخد ان اََجرَدْس لوطن ان اون دتَص
 2كم بونت قضي اذان عنو نب معيهزب اهب شتات ابن لاء تؤلم روش |
 تاكو 1 ءانش ا ئَرذ نبل ناجم فانا نمر انين انك 2

 هلنروتا اهييان انو َنَس اناُخملوف كيس :لتمرطوأ هوو أم هج عمت نورت ومدة ْ
 م !ةاطنت و ايناز عز تمن كنم نوف ويلفت دانكن مازن: كد:ئاتمشل افضل ونال ننام كلامنا

 ث وبلاد: لوح ميلكا تعم يهزب دبش لام دهب الج عن جامي فروا كنا مما
 ظ ان اتاغو نيدو ني ناهض للدجاز مخ يطل ورشات غيبتي 8 3 د 1
 دزااج الكتل كزاالتخإ تود امكنانانةة فعن ل التت ن قمن ؤ مش الس زان مهل , "0

١ 

1 

 2-6 ْ ١
3 

 م ااجناتة زيا دولنمةدافنااائيل عاشو ماتت نحانإفاةكتاتسي مهمل | ١ م ْ
 ناطر قحط كي لعدن اكاراائلا ذل يا توس مؤيدين تنسمساقل ازا ذالثل | 0

 يب كفا كبل !انيمت 5 ننن غش ىسؤموْمَو ن اكو اًيِنيالان سوم ثفسو يبن اكسل اهلَع مم 0 .ررثا رم
 هيا تالئعرذ# مزه ذشن عن اسيعرتبلا اظل ابن طاش وعل سورل اه ع خاسر ثجاجالا | 211 0 ْ

 | كيرتلإم اليك دول هوم شملنا يسم احتلال زملاج ىلا ل“ رحل |
 | بانة توني ووك قخ اناني نان ايل وسر [مسجمو م دنع شالو وم يك اع هفني م

 001 تلا طامش سي مرسال يلح طاو هقع ب قرش 5 تلا
 | دا هاون ئكالاع يدعو يدم رتعأ ا 3 يأ |

 ملال ودل انا نابي قوتي صدا تم اان ولنا 0 3

 متاكد لطفل ذكر حئورناتكك لين يالآ ليو قمال/تلخ هال اكاد 1
8 2 : | 

 مصعب خل ذو ع
 تانيهدلا لزيت !تاوخالاداع يابا 000 اغلا اهلج فقم |ةيلتتن زكانيمانخ نيا ظ 0 5 .

 تك تاتو بالا نانا ماد تاكل اهرب للا انتئانتل لغ عال دا

 2 201- طائف 1 املا طاجن نيالا الواو ءاذلشل طازتل ا دف اذني هتبخ ولالا الو ا يلا ناك

0 

6 

 ب



 حم ست و عومر دم 1 لي فا 0 0
 - حمحر ًَ ا را ارا ع دلو اي لا تالا - ع 5ع ١

 5 تيد كميصكا ص ء تع : 0 - عمي اني شب حلل قرر داطم كوي ايو نر قحل ممر 0 ل ا

 ا 5 0

 | طابتسس ا لجمزعستب 1096 مهنبمل ل انالادتمل اداه اكياننبالا ليل اد ءومسل ال سنلان اضاف
 | دكاعل ا تاوخالا د ابالازءلشل نت ثنا ارمي ءوهصل ل [ضتمز سا يضل ينل لشاعر امالممأو دا لع
 مومضل ىفلغط انت الماتش: الو عضو ندم ضخ خد ملعب لانا ]نفضل ا مصنعه الينبالاز“

 وم دقه ناتدنو زينب نختم ل6 ل ازين اجيال ادق ملكشم نانا اجا نهانا يب
 خو اهو كح ال ناوي زا ةديص قعاون غرار تطالع وز كتان هضاب مالا
 اجله ال نيت ان انس الون يهرب ل فري اتاني زد قيف وكل 2 ةمابااولَضراواَسَم
 هحهل اكنلطاشلا مومو ثلا كبالن نول ضااويشل يارب امم كل رماني

 | ايها نانو عت خينتف لذ يو لحد اذ انل العا متسول لضم نجت ش ليص ثنا نبقي
 ْ ظ لخاشال افذوة ألان وجا هيو ككماجعس اهيا ن انما: عن ايلراطنف كحل اذيئاويي اكل اجزشبترلا

 ويب ادعي كو نوره وءؤمقس»وفقنتا ون ايل د واد يكتذ نمدلتْزم|ْئْيَدَهاَع وم ماكَغ

 | 3م! المان لك طول نفايات يلإ'هل يكسب ينس واكد
 | نوف هيزكي دوبل تما انتل للقسم يماني اننا ادخال!
 دعانا نكن اع ال ووموطتتل انا انين ل هان مزضتل [زكوتاف تيفاكماهياوسل وتاب ذلكوْلح

 ةقم ناتنل مان كاذلسز كلا انباع ضلال نؤزكتالقوب كئلغر اعذلانانلا,ك يل ماشا
 اعنا مايج انهن [نرالو طتالورددالو مث الدب نك نرتب 3 ل خن الابن نس! ] ماد مب تا ذالك كنم اءاناع

 8 همز آجعنيالول اراك دولاب لاسر لكِ ئلَعلتَب تيل َج زعم اننالا ناهغيايللا
 بس وزب هنطلجهس اه قدوستغاظةذزاو ةياتعتت تمون راما صست ا
 مة اطت يكل ذره رض ملا الك الارخص يفرط يالا كك زكي انتا وككض ضان يد
 ههنا لب يد لقي التودشامافخت اكرمانينتلغيزمن !زلزنعمجد فيلق وكيت القد
 | ماتعاطع دال اضويضدركتا1 اكاد إنانرتيل لل اجر عدتم اغا اذ م مالا كوكا, يبنعت نف ىو زجل
 ] ابها طال انشت ثنايا اني لكتا تلال يذق تناكتاا مها. وطنا حدة الجت
 | هلجملابج هاذ ايلول ا ونضال ]خؤش ل اهدار اس ندد مشع امش 37 يغلاو لعلش خلا نم
 0 ا ا اكتر واعز اكان اهنرزمالا هزمابانم ل داذتال عض َنْود صاح

 تالا اخرين ديزي زج ره دبش الو تنالازط ل ع وجر ماو تيل ريالا خايلاوز كتم مم الا
 يانل تلال اول للقت ابن حر زنا فلم تناك لوكاناور اشلون طوب لع ارلكن اختلط انشاوب انس

 قا وهني يصرح نون: همم ضل اذن خ1 نكات لاعفلشخ الل ذل يطال كول ا5داقل اونا
 اطل اةاهب بخ هذ قمافهاضف تل اذ نعيد لئن نادل ولا زا اانالو حلا ننال ناني

 ا انس لوانل نمور تحاليل تاك | اضم طاش ان ذاياتن لوانن نسل علاقه خ

 ! تتداخل تقابل خرم كعب اهمذا كحل زوارة جداا اواكستيعب نيل ارم وكسر قد
 هعيلخدر لفزجحد قاجاخوعمد نت ومن ري ماوصح )توؤيلوجؤ ل او اءعانقلا اخ انومعْف قص لَع

 | يجتاح الاانا عشمل انا ةتفز رالف لا ذي يطل نانو: ذل دال ف
 كانا اذا اينةيالاطان لإ قم انج: او ميهزب ال الاون ءولهطتض امتنا ناجي ون مع
 أقم 3 كلان تشل ناكتل مف ينزل لونا ال الل ذا ذضن اكداش لكان تيقن م لقيا ما اف
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 2 سمس "انفرد طور لير عومض احلل
 8 اعرب ان جرضت زان: رازل اف جو نقود سدا ءايإض زمانه ن كاكا[ نة ماض
 0 0 لا ا .اطغل ل يسبس
 عطا وسن نان1 ذان اكاهغلب ت يغافطتم الاوز وال نتج علني ناكةنيوس جلا فوه الق امداكسريزب لهوا اجي

 البابا كفي اهفتش] ل ظضقإإتاًحبْسَك عنب نالاطفخت فيات رم اهض وب خيي يجز طعن الغ
 ضو افشل هز ؤسف ثايالاد احتل وقىل اطخن از لما ايون ذالعالا هوس ازيا ارخاملا هذ اهل اكد اذهيشل ن*
 و ءاعزارلو اهاغكلا طلاء القطيع اهطن افّيمولاق هدا تول فهي ني مذ اب
 مكثت كنداهضيو ينسب كلش لعالالضالا خوخ اًضْعب مضت ةةي اخت اقوال ةرافشم اضمن ممضجنعبتي
 مني بحالا هجرس ال نيو ل كي مانت نخل ولا فاننم ل نير ةخ دحاجو هون الكل اياجذع

 ايزل اذينة نكن مان ايشاإلاذالملاءل ومالكرويانل ما شمال طا هجين رجع
 ينم الاء الم انما: داشادقمل مل ل ماين اتق كلل ني نيتخل الة ال ل اي الزح اف ى اممم اذ

 الهطول نال بح اشهد تبن طك ماج تن اطيسل وتسديلاانلطوعزول عديل
 ىلا 2ولو 0 مان وذ انجز امين ور نضرال نادال اف ثّبح 7
 تالا جز نالضَتفإ سلوم ٠ 7 تلعن 5 3 ربل لعل معمم ءدلهإل ازا 4 ال كول

 جرجا عاد اطاب طاطا اج لسة ةيسزعتاال
 أ طلح تاو جك ننس لكدمدروادزهنل !ماث غزل 0 كل اكقياورلا ونه شرج

 مضاخءوبن داع اسر ان اهو ا اورتن ءانلر م ان وشر : ا

 1 ملم 7 ١ :دصربل لح انزل يس ازكتال هو نمازي ةدؤم لال أ
 زينت نينا نانا ةنو قود فوكفون تاكو شاهق
 0 0 قب نقش طيز ديلان مممزب رج تناك يربجيسج كل ]هس قال دزعأ

 | 00 0 نفط هتك يا راني قمن افا مناع ضرابرتون

 | اطيل ليزا اضاف لنا اطونبب طم زمر لفنون ثعاخت زج ارت اواجو سعال
 |دانؤييهشور تا اكتتاب شاد امئاطد عرسي المو توم اوم ثوؤب رف سؤ فوشيا
 1 اخلي زتدح ان قرين نيكي انساك« قالا وفم ايدل نيرل اف اهو ريت ويف وود تلك ءانج

 ظ | 0 تحت لاا تمال تشد واط عضاوا مقفول تل اكِلَعْإْوَص
 | قمل اوى يعلج وز ةهاضر د سر هاذي انفي رحتي ن الإلزام انزين وحلا دجنان اكرم رْملا

 | ا دانعيس يضم اكد ازبمنم ايدل كمال ونجل اكدر .ايبانماخ ناقعراغزدالاغللاذع
 ضلاَعْس نَا عض داكن اكمرنتمب . كرجوتجدمل ماض ضاغ يارس ىلا )سر ا لكتال انهن اوماوسنل ]ما انهن

 ظ أ لشن ةياتجال تاي شالالاخا هانت ايان تميس اذن لع نمل از التوابع يصر ادتسي لع
 | قط لكاتب ةابصن ناكل شت دهلتش الاذن ضان نزلنا مروان ؛ةاباكذت ظ
 ك1 -داايلكش سانام اين تكانت ادلع اَلَسان علا ذاذ انهيت زعذتم | ا
 اانا ةنانبع ابعد رع طن باذن وعجل لاعب مت تن ايمو ارامل ا

 | اتا فعن الج زيشرلعس دان اكمال تانيعذا عتيج وتجي قيمر نغةجادسا قالو
 هزككا خش ادانائيو اطمن افطر مرحله كاذايل ثكعل انا خا اقام ١
 | هنو ء انو كك اومةنانك هن ال اشمو ةدادك انهما مومو ثيشملا ا سدانثي لاسم مدا! ||



 أ امص د اءاشيثجل هعمل ازوجومراكن ول هلو صاد ثلجل ل اذاججوصو وا ثقل رف طزجأ لنه مدل مخور |

 ْ 2 4 38 1 | اكعوموازءاشعلا اميضواتمانتلا+ 1 اروخ انمارهرواوصواو يتلا در ناوهد خونخ الا
 ْ 9 2 | كدب لارا دو نال ابن موا ثدجملا ركض واد ريك اذ 0

 : 5 2 3 | كيم فدا ةفش : تنشويإلاب ونورا كرويذب جريد خلال لالي صر الغسلان لطميه زباوصو البلل 0

 ْ 0 0 | اكييد اهلل لادا حوصو امر ن1 بت ا نلعنئز لابتيشومد اديني ىضطواد نب

 >6 نك ْ انتل نوحنب وحن نوم لاو ذ عوسو اك يي اتاك الاوبن سمات 0

 ا 0 | تلم تالوستل مجد 222 ك لنا و واد عليل وصور:
 ا 00 | شان ةلتلائمدال لصدام ةليص 0

 م َ سس
 هلا كنعد ايرش ا

 باع غل همت 6 سرادتلو اكل لوثر انلاود انل ف كنغذ انثملا |

 ظ 3 نا : , 5 نعيمي مد . اجاب الم عاهرات فرط زن سحمي لع فضرب شارع زعم اهنعيرب قنوع 5

 ] 8,15 ل١ : م كلم زجوفرخاحاب اى ث لوا! رات اد ”عنوب ايت ال امل افزةهش ادع ق|نعصب 9 ازعل انس نحت نست ادع

 10 ا : 5 كا 0 ”احب ند حاذ اهاكااواوب اجل ل اطفامهيعل ثان كيؤلخان

 ىو ىو نأ عاف ”اخنلافنروكبضات طللذ رن لقرب تحاميل العش الص الساد نرحل انغام
 للا 0 لتر يضحاو هنن ادلع سْش الوم رةوجؤ خلا اهم افلتا|

 يدر ل ا
 ظ ' 0 ا لها نبب شبل فر ناطعا قيرل خرم اص و هناك سس الغ تاك نازل ادي التسول كك ناش

 3 . : لإ

 1 مخول هلع نعت نار اها كلل هت اطنينختس از ياشف نام ذينإ كلا ايِلَعرِم غامد تي طعام

 | لان (نعنختلاضاف قل ذعار مل نعد افتقد انج عخاذ

 0.١ ظ 2 ةدونومتنت م كامل اض اي اكاذط 0 ك2 والام اذ انكم فأمتدابأ

 2 6 الزل ذمه نلف لال ال حج ارك خو انام ايهطعتيملا طل اتت تنهمر تما زل ل اجو عميفس أ

 يا * 11 ايا لعرتب دئب دع نوزيغتم اهوا نمو غ اجو انآ ال )الهتلا[1ف ليدل ان امذ قييئلظل يدور | هي يم افانا

 تنلضن قاد اًنيصتمل دلال نم كتضتفا لإن يبتنب , قت |52ةعنب انعام نيملانل مانعا

 َكِيطْبسوَكْنِل ل 3

0 
 | 9ك اعزا)هعئرجن درر ينوب نيما يل عذانلا انعوت حلل عج بش ناو اوأ
ضوخز مطمن ةوؤفطج ناو نحل يمان فومؤم هنن امال ءاوةر انضنادطانش اف 'ز سالو فتح

 16 ى

 ارسال لواط ذباح را "جرح نع مم“ ءانحاذ جربو اكاساكا بنوم انيلد ا
 ٌتفِحلْنِم اهب عالطضالا لك : اهوقنسلا اتساع ضازمو صا: +1 طع فح تولت عدس وسو نفض ذع |

 ثداذق يزيل شنازيجرنتسالو تلون وجل هبنلال ١ك اذبعلااهاي لئيم اف رجم ظ
 دف[ يل مإ ين نتن شوال ياذا جلدبطنعز نو الن ةوح مومو طر هموم | |
 تالا تس اوان نس حجاج إس زيلخم اننن اهنا وف ملعب الفد اتل ارمتحاور انل ااونحْونسا

 | 7 :امز فق آيلد ال ننف:وتارص د نوني اهب عمل العنب اخال هدد محم منباب كل كا 2

 ا اج 3اس نوط ني طنا تازارتش اهدا كش

17 . 0 53-0 7 9 0 

 2 ل ا 13 ١ ا



 تت مدس جاف فزيزل اليؤلا
 ل اكلت رعلاانهال الرمد نينمداولريسول اير امنبزخلا دع ل اكان زكاة نُتاولَص

 دات ز كولا ارفض ايي نمبر شونين كي زري يوكل ماض نان اكدت ارم احول (كمن طالع
 ناكل نقرا لجل كلا غفل قا رل ارتحل اكل لالا ل اغل لعن اكن اطضينبا هيونكتناكانباومد ايلا اهذياظ
 ملل نإ تلك نانا اذل الاء انفع نسما لاذ ال اهنا ءَنل نةعمواظ اليهم ذطساؤول لنا لوسي ل ايمتسل و

 : يهتف حان رامح ام نيمار انشا ةنونل طبخ او تل لزوم تسال لول ليلا ادايليل عزل

 7 امون انتفلار 2 اهم هب اا الانبكين وحق لا اك تةلغلإ اا يل متينوفلا؛ افشل, كرت مضلل ضج

 مر اوم اي: اوجعل ابوتشؤملا امرئ امل 1 ار و )كلفل لي ضد ةىنبوم نا

 امين اطر مد اكى ذل انقوؤحلا شل ريما امج مزكا ع اخ سدح ايم لش لعرب هننفل ان اكانماو اظل لينك

 نانئفاألليلت ايل ء لن اهنا نسا مالكا أ ئبن اينو ذل ضل اري انالا قلب انناللل به ضذطبخ تال

 كفل ازا اوان اهي قلورجخ تب كنج ذا .ئارجوم 6س اكلا تاكد. تاكا: ذك الدبااتان ءالتنالا لشن
 | دانس تانيا فكان دفن :انش زاجل 1ع ندع امإإ اًنوعمم بخ نوكب تالضخاثردح احلا نيافملابذا انميلخ

 ا داّّضيا ةطاكك وعدن اكن وكبن لتخرج نسل اعالي اك كبشرد ان إلعَو ام

 نيلي امل عي اكنراح الاد وززملاونيزحامل الون لذ لف خوي ؤمنع 3 ين وكمان هله اف ى العزف

 | فيلا نيا نوف ككل اهبل انزع اهمال ارمايشل (عالطتضالاةلهئاومتونسكلاب اهل اعجاب خلا فتول ا
 ْ هعل انف نوفر مزايا نومه اواي منو ديل طنوس ءانب نا نئؤطل اخذ نحذياكح اضل ادبعل او

 ا راع اياههانل لل لغداهتل هر اخالاف قي اةرتينكر جن وشال ازاوجتنلا دانا انوا تحال امن اكان

 اتا لفيت نع دج امثل اندؤاد مش اط بارع قر لزك دما را
 طاري لتاؤايلا نالت دانس لات عتاش ومالنا اجار
 | افكت طافلعتوب ترج ان لئدص كنزغتلتن نختاعساكي اتا نل زد ةز 6 تالق سلا
 ا اما ضال زالكدات ياا ني اها خشل دايس مهام كل لزع

 كلر يش يك] غ0 عوج كرب تكل حر نعرتطو كنب نيام اناذ : المرا انهو خال انتل انباؤلس
 ا و مانال

 82 21 1ادنين الا انخ عسل اجه جا زعاائل ا 0مل خيم ول ]اننا اكل اوخ الم
 | اختارت ءاذل اكشاولث نوت ئازهش كال نب دنس لدا كه الوسم العن انت يش اداه نش اذا مَ

 00 شات اطلت كيتصشلتا نشا ةافي الذ ا قيسؤل اما
 "ناو نيني نهمن اتقن هنتي ناناتزشهي وزعت تان نس اقل
 0000 نن نرغمجَسإب خافل !ةلسؤ لدهن اوضة افلا .ءاب قم نتج لع
 4 داق دز لعمار غاقل اد اب يخز لعل هدنلا وسوم: له عاش :لِذَح رنج ل فدك او نجر نوم

 ان ااتا/غ> مآل الجم جنت الت كباز ست ارل 2 لطم لع شا قمر ل عم, عافلانا ل عوتملا |

 جوخ ضب طن انني دا1عابا [َقيسوْل سال انن ئضض ءامةبشاكر ربو هن اجو نوما ما اك لع الساد

 ٍ لايقل ل اضن ني ؤخ لن تندداةد جا اجر اخرلجت عضد نال اكان ل انف لل !اتملعلجزينرسحلا

 ِ فرار حاعنمل عزم < لني وم ل اهراعار عنو ليماَكل وسر وسد ملا فر وزعت اه ابا ال انص ثلغاف

 .: ل 0 1



 انتالل امنع كلثس امانا انيق معو !نوحلكت ةرلشو انهي نعيد نجل شاه نب نم اهخالءاكىف

 كلت هل نذان اندطنيلل اههجانم كون« تف كل اوهلإ ةملاغ د حيرل اهتر) اي طلعتش حور ن اف محو تهنان نب مان نا

 101 ندابلناواهجالم لدي ننكش حزبا وها حزنل ملا تبة جوبر حوال نب جاجا لولا

 تلت اهايخنل اكل اهنيك ا: اما ثنيان كمال انجاز روام وتلا عزل اني نفي يزلإ اوه اب نجا جاطاا

 حبل اخويا ثدعونبطل كلل ريتك اذهان ةؤلَص خل او جلع كل دمي الص ناب نط زج العو خخ ةلبغلا

 ىف الظاهوحنلر إن وبط نآل ةوتبطن هلع جوا تل نئجرطقند اخ جهه لري دوه نا دود تاكا: لجل كد
 فون لانس باب اهمم ان ملض اق اذان لن اهرل اخ ادم اعمل اداو قلن ةثيرككال امك ركن اكاهلجيملا
 ُوَعَو نبا: غلف ان اناوله نارياوم إل شج سلول رح خا اذ ئج نزطتل طالب نكت اف طخ ورنخ نبدي دانه
 1 اف خراف علك قون اذ نزعل جي لعاب ]طنض ل انف ثعقوف فلحنا انتر ل ط تعم نَكَب يد ااهرج
 نع ١ تل هذاك طماع ش اجل اند اختل وابن ش ال اوخالا ىف عن افعله قون ازا مخاد لول شا

 "لغة عجز لعنالَم نرحل طعنت زيعوا نبعد ع غةشادعانخن ابغا يل نعد اه غبب ازع
 عوف كي دو انإنوطسدنع كلود اطل غضج هش نعاني ةرنبق نيل غش اذيع فلق نبع
 فلو ا:نلومزل !هياح سااتع هنءاونل تنعم وعل تلطن مالك بوشم ني وذ يزن | ةعاوربإ سة لزرع تسخن

 نئيسؤلالز لة وصخلا: هل ترج تنااز ان وئضن يتسؤل ابى لبلاط بانل قا موشن نات تسول
 قام ماضن ال نيب «ؤل اناس لج اة هشتسا اذان زمان ل ايينمول |نذذا هجرت نسون مثمهضنا

 نم دنعل يملا وندم ادعيه تح انرك ننس نهض نس تيئنؤل اذ النبع فل
 تهم لضل هر يو عم دعا جفني طرا نات نل نس لنزع وسا بعز هد ادعي لل وغسل ند ده قنا ود

| 
 ا

 هكا ورم اغلب لتورلهتلخ قس ضلال ثان ذاوطمسي جول اوك دال ا وهذ قا ناس نعدللذ
 نءبتوتبررتسنل اجيب زغذع كانتون ماكل ]نو !هزقتم الص الس ة لك نخيل وم
 جاع قس اول 2 لسساذل ااا هيون غانعد اومن قوملاباب عروب طابعا كابل اقءاخ شل ل ازور

 ةنيخقريدب نان ةنائذئدانمم منبه نيم الق : سلات ايو لعن اكمال

 ل طولت فا: انالفىسذغل تحاول اط هين تي زف اهضانل اصنع ننإلا نلف وزع اه انهم فلضيرم و هد انيقْزَع
 سو ِ

 | كنذدل انجز 6انئوننعل ادأزم تانج ل انتل اور لرب ل افغلوتلايلتد املا وحلا كايا اظن مشار اطاطنةل اذ مالم ةءاخيدمالا نط ملغ تيبس ومال افرام اتوخنؤزم دلو ني ومن انحب ايئر يلق عير جلا قي ميجا نمنع فخم عمان بكر ةناحت داب ناك اكازافش
 تم راب زكف كنج [لئادجم ىتل لال ان منت هلل اع كورشل ان راح نتملهن لني نهدنب اتملتس فاثاندلئنغلا شن ا لاانابس لوطن ن اكلم ان فوزه اي لاهو مص نول ماتت ل اف ةحاؤو ثلث للا | كلمن انابئ فال وهيل اتاك اطل لعب لمان ةلعش لَسْش الوم هنن زجل نجقذانمت ها | ف لتي د ضلوا نطو 8 ةلتش الضال سر ةزابل ايان جانُسل نراشلااذه مدل (راشلا اذه
 هك مورطرال يساور لادا سسز لول اق تيا منهم ازمات ن وتحت و تيل ال منه نخيل نال يدع مانا عونا زه تف عرهاب لاذف ةنحو رئم د كاس زند نكي انج ف ةلذعم ان دل كس ورل ازغِاَعح صرع ق0 وال ا يعن هيجان وم يات ااخلجتض اكخلذا يع ت لضتاان جلع نصا بلدا ديه ؤ لب ضر امن ل كرطت مد عطش لو انتو رخ ل التف ل اتدلانل اظاننجج اد لاف عد طيز لخذنل كن د
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 نيل بير ديب تومار ل هن دان ؤملمد هب عزيمة زم مدن هه نحاول اء رج اةلاوإشلامهلعوجأ
 دف يك طقد ىف جرم احاصخل اناذنه قمنلم بضخ: رع ؤم انهاهرتتغيرضي مانويل مدي الاغنسا
 الهظنن ظنا ونت لوبن نتناول يح اقع ناديا: جل نال خوش الافل المادي لوم |

 هيفاناملابل امبىتننلا ازمافلم نعول ماعلا [ عش يبلانا زل قمم, هر اا حتشح |
 متغيزنتكلاهنباونلئياذرلان قب ا بسذا اثنان عفشاكينيؤ انو نمو ذنيناككعم |متبزيعريذدخ دلت نول ازماهالس أ
 يعزز اين ذ 2 ابن قوعمنل 'قثيطياغ طعام امون لعن ان اذ اننل|ينقتوزل لئن اهتفاككأ

 ىلا وازحكشل نوم ب لعن جب ان ل م مهرب ين تعد ةشارتء دز داباتب ةد مس عويملا
 مق خذانلغ سان ذيله عزب كرتيدؤهي +[ طخ ناهيك وز غشنا جك اللقا ل هسا كلان
 لاغير انت جور تسل نحتاج اما لانا نغ تانشسا اعزهز بنان انزل لنج راع ايل لاظ ْ
 اقف عاجل اعدام انطون ثنج فان ع يجو ذسلا َتماكلاءاذّسالَخ .اولهز لال دشن |ةوكك ل انه تن نجعل لاف
 2 نكت لانه علل مان كول رن امزح يزال اغا اج انين دلال :امانط ناك زعانكيلال
 قا شابااساريبكرنمان 0 ب و لاناكتدكت أل اوبخاؤمل انام |
 فيل نعفرخال اناعشتما ضم [[تذرلب كرخللل انب اخترعت كد اكانا غن قت ورم ثزلمان اضنالي غلخ الل ذتقأ
 ادب زعدانغس فانا ان الل وبيلا لا يجن عوف حاط شن مث دئهباب ملل ل اذف دعاددإ
 9و "عوقب ملل ازبار لا طخ ساثل ابرسانل لذا ملنسفا حري هيو 0
 ءمهااواَص نب نبننؤلب لجان رانا طع تحب اعل ادراك ة سس خل اناثظتالا هلع عنعدرج

 : ال اطرتيا امعم نمفرخناوزنلاف ملت إ كتم نعيؤ اوكف جي ا لاه كرا فنزل كا '
 هلل مخمم نان ادهن حلاو ينل اما هوت فتان ين ةرتكس امل ثعفازضألا تالا
 0 يي ايس ُن 0 ا ”نال رالف ايف

 مط اذطو تؤلم ' داهسانن وع داك هيج د1 ون هةوادسعأا

 نيتيعم سارا هيلكس هللا فل لف ئالاخ لل ةاشل ال2 اتصل لعن حلال حباجالا |
 ادد انغام طرا ثىدمل اهتم فكل خاسر الاعج :موتقوج ل زال نزل وتوحما ل اناحييج ميتال |

 نلولؤتن ذم منافزمعل امو :رغت ا يني زوم انا تورم طيش نادل اهدنا مدآعملرتعتاا ٍ : ١

 2 1 ب م قنوم نو انؤ) فدا نون يعج نكن ملاعب ول ارم ضن الاخ م1 تمن نيعلوأ|
 2 رانا اتاي انام ي0لنارنؤزهلظل اا هته تصل رار نب بد يللا

 8 تنل :انرحك ديا ناني ابل زيها ف ةكددؤيتلازغذ لا جمل دنس نشل
 د طاجين الماعز ورم كيل اا كطاكسل انزل تان التيرم مهتنيأل
 ف < لزج نفل ان لبي يو مال ان ره طي اها تفاضل ا ةنيدع تانج فاناكماهجشاة جحا هلا |
 0 ل ا م | توي لان هبت ..يمونبم كاثي اضلانبت لاول ةؤ رمل امان سلاناناؤل اننا
 كويل نعني لحن حا هز جهات ائنبز منع رئغضف اديس د ا: عت نملة د عزعس ظن عزم ١
 مر اد نالوا خنق :3بيس ناو اكيضاغابشا ءمافاف نظر نمثل نيزمشعدحاد اّيلمَدا نه ِؤلملانن مشا

 لاك سازس يدان حالنا تيل زب ددتغي لس شاول دلوني د
 دهر نوطنان دونا شنه اذمعل ان اذن نعت العطا باغ: ل كرب تفي عش اب عوف

 يس ا ا

 0 0 ب 0 هكر تح دكر , حهي 0 _
 دع لِ
000 9 
 1 ا ه حي هيمو



 ها خلان الا ماش الالوتبظنج لادم اف ن اداذ نين از ازعط ايار لزعراعلم ني ازعب ا تحلارهتن متن اين عع

 ال لاح اناكودشا# نبته اهبل الن نال اولا لعَمشاوكت ةعرل قد ةهالونستل قتشتع ماكل هلع
 ميلفحز هاك رذشبال فن نبه ادن اهنا زرت ناكل انا ام تمحي فخ كل ةزكاو
 فير جزعزم اكياس دوت كس د

 امان جول اهنينىللت ملافإ 1 رول لكي تاهل لعد الامي

 زج لزج ينل زز هزعجتمل 10 لفض داكن نذل /فرخثعوئاحناض هدأ نأ 0
 يعلو ج2 7 تال ونال ىلا جا تفنن 0

 اهنا كعنبج اغاني لعهد [1 هع جت ننزل اعيطّتالا رانسمل ترجم دك انما

 7 عدش دبع ضان تع نيدعن لزعيم يجلد تيت الص نيل اناك

 لل فلز اند فضل لجل تارا جرا قي ام نان اتلزغ تجب نعطي نس ابر سرع
 نوادي الصنم درحادانال اهمزننسابجبال انغبل ةضالوغلا دب الور تطل

 .لازاطملرا نه كوكا هنادتشل انما اب انضالتنوبل ايلعش لصش لوسيا انسانا كك
 ياستلا# يسال اوك ى الل تطلع تان: النهب [ك تب نيتي هول

 اواكيهنت ايتن جلع شل سش الوم انزال نحت وقد ز مه قتلا

 0 ور اجلك سا صوت لاذ نك ايت لالة منغ نطل انها ءائاذ لقاف ||

 نكييستجنلتلا وسد ل !هىال قحالر مان كي ىف ان هل لل ايو ذوب الا ثمنا نل عرش علت اد

 تاهناث عن انعاش ل لزعن اناا منه نم نسا: عرب طز اند وكيل نعجه از تنجب فلها هزغ

 نيكدخلز زعتب (؟ ل بل لص نضال نم الا ةئ شح قضستح م يمال ان اخ ل وطب عففح إي انعم

 0 2! اطلع ا ال اخ قس ا زحد ذر ان اب ازعتب ايزي رع عك جمنضعل ل رشس 2 زعرك شما

 ؟8] وشاشات ناد ناهض منشن اضاع طل انام اهجاط دانة اقتران ذ نلعب ادثكدل م
 لاظيوكت زر نديض ونرش انزع: نصل تفز أيس وظن اهله انضر الات خانس

 الإ كتحلا انهيز نفر الاانا ةناترشإلعيلطنسيدذ ىلا و يولد .موتضاكانم اة ةدنُشلا

 | « اولهم ماو طن ءاَلْمااهفرص فيرمونت غنت اهاطإ خشن ًامداند لداخل حر تلفلاكذ ولاد مارق

 ءاضضابفر 2ع ان ثاعرل قرني ارم اكس هش كوس ل لفن ضعف رعد طس د ازعر انس انو أك

 تعم اجامل ينتزع دع لعأك ارهاب امام نفط

 | كيلر لقتل ةانع جانا ع لإن زالب اان الاغا لايقل

 ْ الك يشمل الثالت تشاو ماكي |مطض اق ليج ثا قبيح اهنا أه طل كاب الدان يلع جب تعيش |
 مز فانا تان اول ا ا

 0 خواومتساي جوك ار مل اً ترام كت ومتساولثف ها سل جا

 ا طمونخرم مال الغ كيد خا لش إ لعل ايقرح عن اةذع رفا انا بج اناج سكب

 | ديهجدةلجمزبا ميل نينالاهعلاءلافاب وتعازي إب ميرا

 اف ارزنل الغجر م م كشر افلا ثا لهم: خلا وهجوم اررضرالا

 | نعضموب اوان لنكل اه اهنيزعر امع نعل طف ازجر تنته عدت :ناهاتلغعااهدَّس انعفَدَد

 ٍْ ١ ا عل ع مدارج وس ا

: 31 1 07 10 2 ْ 

 رو

 0 ا 3

 ا 0 ارو د
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 م د لع 0 ١ ل 0 00 0 ل 00( رس 3 ١ أ 0 0 ُ 0 ' ب ا ل ا

 ةرآ كر أ« راي ا ١ تال 7 200 2
 0 4 1 ل ا ا حو
 | نع لج زيح نما مل ازعمش عسب ازح ومو از ىلع سيح وجرب وس اة انس عزوسومزع |

 0 انلامفرخ 01 دمالامل كيلحش للص شالؤسل اغلا تلا زيلغاتج

 موف[ صيمأب ٌماكميكسملات نام مذل انهما لع طا هك 3
 0 ا سس علا 0-0 رصد
 نا عثبوب صواون وو نب عشسوب ىلا قنوع صو ال ان طاع سازعل تلج انين ب عين كلا ادعو رباه ل بعلم ا

 لامع رجوع سداطج ذك نتا نا نش ءومرل تو االد هل كل الصوب لد نوره دلو

 دم هردض رص يعم ] نمسك غامن فاكس سئ يهون دنيا مش امتسملال اهبل امتوزغت كح ن ؛اانلن

 | ةقرالا منال ب يطع قبيل اخي اماغسامن نلت اف ارا هلَعب ناتج كر اعد ىددع
 اه 00 هتلر اننا تركة شلال وزمت لن ل جاع جبال ين اكل تنل كلغ بما يعن اراك ْ
 اشو رللنص اكان فق خو اهني نابزفلا كانخالا ورز هن اباكل اكذب اهيل اوزبكك الاس نال
 فانت أها اضم |: فضح اتونوم كفر اضل 2مل او انه ّن الخبر عج ل خاف

 هلرانتلعشا "ما ا اسباشلتمل !ةلكش ]ص ةملا اهؤمق وخل اغدجت لاط نفر نيتتكول للا لوركاك مسالا

 اتمنا دايت كلينت حت اتا لاند نان اون نكن يطب 1نعقمل ال لس
 نا 000 اشاعات اوبل ضف ناوجرعيال تونمفمإ اشم تعني شن ا انج وق تعلن بالاثغ |
 اقوف | 5ص اضخم كزو نول وص ايلف م لن زال اكت اش لازن فلها سم وشل انآ |

 00 تلنإآتنكمةقعاإ يلا اردو م نات مهولخق
 00 00 يلا وبرك المان نواوعب |
 ب 0 0-0

 0 ا ات واذ اثل انناشان رجعت ممإ اتبعحَو

 ْ 0 تداخل الاثنا امنوا ا ير يودع هسا
 د نينو ايل شن اهون ونجا إرتجمجَ نيضعدز زق وسو هانت لؤستتشم اصيل

 تلي لرا: قالا تل ا الف توا ا جؤماطت تيتا وسال ليز انل يرضون انه ل ارك ينل اب ْ
 اذا ضال ا نز] نناوعم لس انما انج نع نول فو ياست كال تيا ةنخأ
 | )هين انما ك2 نا نود تاكا بتناول ضار هيا كيلا ننلغل
 رخ 1 مةتونضشاززانا اخف ملقم و .قمالكل إميل انمار نوال ةنرسانل ام هزي نمل باك م
 مي او كلانا نمي ايزل تنس نانو تزن ذمه الامل هارت هند تب ةكببلا
 ْ ملكت لعلاشن ل 00 اكمل تلعجْؤإ نعول ادخن اكوا كل الل ناوتمَح
 | 0 يس زادلاب ولع كلت لؤي تلعن جن لعل اًذاول اذ منقذ اف دكا اًجالعأ
 | يمرست نبتة ورضاك 1 0

0 

5 
 -ةومئوص

 و --2

0 

 هريرة عقب 6

 ظ 0 7 اهتمام ل ان«ال وبا و م ملاوشجملا ل دلما |

 اها اوعيط اش انو نول ول عَ لما ىلاغ ل دن وكقنت يال متم 0 زيا

 ا كل لا ل ا مش 0
2 ٠ 0 8 

 ع دو! ايو يلع لص مس اهل عج اثلن ميلابل 1 د محاطَيميْمل ا امم اك اخ ذه !تانن ام اعالاا

 1 5 .١ نلنإ

 ناعاممعب هذ امرذل ام تاغ امي اتت ل بأ ذ تامانحتت تيارا ال لوثلا اهلا لاغ لج طسلو -

  > 2د هع 0
 ا ا و رح 2 1 2 51

 درج 1 ير يركن عا يس ع م
 كَ م _-- - يع تمد 3 نأ 2 2« هج -و كي 24 2غ

 قس يف ف 0 0 م يل 3-1 م 0 بنر دم ” 2 5 ٠ - 5
300 _ 

 يب 2 0 2 .٠  2م 3 0 3



 تسال اهل ال !جلك هش لام منك شفع ثياب ماو اوطم اةرس اذل لك دانف يرض اكل اموتمل اك دهيلمها نا
 ا ا دا هيف ماو و اذ مران الو عض ءالوم تكرمل ان ِلْوْسَرَو دا اول اه كشف: لزم ف ناكل د

 ةعيفل انقانلم جزئين عفرين االيرامد طخ طانط ىلا دن شلل زنا اول اةدمومل ارؤام فنانا كنق

 دلك اني تق هش حوران اني اهظ نأ كلغ ل ءانؤ تشد اهبل تح ازد اك ةيج ازا ةهللو سر اراول اخد انض الامام

 يم امتنجوزكت يا وام ا ا عا نيف مليت اذ سالم كين ند

 دول اك اياَلَعكلجس ا الزعل اه نإ نب ..لَع لعرب عتاب اههظ ذي ناو اّشش متيلعمل اهتيلمحإ] صه الو سددرب

 فن لما العكد عنا عييض عفزيإب الزب امثل نمش نزئآان :نوهانلال اننملاوملّبقي ليلا لف

 الوم ميطغن ان ١ انجرتخلا د العز مثيولاق هدوملا ازاي لمس اللغو اوالوملض ءالو نك سس ١

 دوت امرانأو ةاعلا قا .ةركا ناكل تجات مابا نلكتتما كلن ن ينطق لذ كن اع ل اطخ ل شجبم انامئانئيفأ

 نا انا قرب ذل كت لكم عباس قي انا اخ الاقل
 دعز م بانغلطزلكفلابازكوزيكلكمتغب|ننلاءرلكل يلا وفوام ذولا مق نول ل لش نيرا مالا
 ا اًفَصَسَن رتب منكن مؤح ازهمي تاق ان قزم دن

 انتين تماما امنالوه ازيا انهاتا تاتو اواني ل يجتاح م
 اوسلو اج دي دافضلا اش اوازاكركل [ىهقيإلخخارثوغن نؤقني اوناكل يلهو

 | د!نينلاؤيينل اهي كت ونرش انفنشق ناش غمز لا اذا اكليل[ محح بل راوقند

 2 را ءاطظشتما اير اجتياح وتنال واذ اهني
 ها ىلا فامهشاروم لهما خو ماضل كهيرولو رش اذن لرش امتنا

 مكوادو ملون لعضو ثم يدب اءانض غزل اهذنهل ن اذ الازيلم اهل اوماذل اونهشل اه ادن ع همولبد

 فغالي ة0نبالك اننا كالا لان لو ظالطرطبس رتل غرد رضغان كنك ؤاذَو ىشن
 اتيصمطاقاتاما هددت ينال نت! لذي ان ةنالاكؤتلإ ا

 اهيلو عبد اذل الطيني هيب باكل خد نعز دن كيبيك هنزل لمت 0 هلؤمزم الو اللا ضنم |

 هللا .للاتاماجخن نع ءانموخ اصيل 0

 ديعكمممن اكاييما[يكن يشتم رار يتجاهنغ زد الماك تزال ذاومل وقت .وورمسلا

 بهز اهطجزإب زو اف دكا ضاق نساثل ازين تمل نيللي نضيز عفو ادت انك ا

 ةداججرتو للاب ولطن اغاؤ إال هش ابا يفنعت لاما عز نإ ةبزنل مالكلا ننزل وانعم
 نيابكعتلا نيرا دلاف انلكل محنك تالق ناد الان 00

 "نيش اميه لص | لست لقال ملم بكت امارات اناس

 : 9 اهسطدَع هلل لوغرنذ قلع ال الك 00

 دايم را مم نلت قال ةميج تهرب ا رمح: اكان ارت هس لص مَا
 2000 ينتاك اك انئا انف نيج ونول وممن ا | طارت سلا
 2 1 اوي نوةنك/اماو 0 كنزا يح اول حتا ناكسق للجان ملي دكتنا

 5 ا 7 1 هنناوفهزيماإ مج لن هجن أكمل اهتلعمد اتت ككل و هتنلن ايان ذ زيه كم ئولْس كم :و:زلياكمئطاملا

 داماس ديل وممن سخال اذ ةروماننْهطنكيام أت اشلا دنس تان نيك ن لؤي لجو اناك 2 :نندكمال

 ردن | || ظفينكاتعت اضن زج تاهاكملل اننا اندغيتحا انهن بلم ذ اكماؤم ا
 1 3 نفت ا تعد نو كرار فو رف ةمانل نإ اذانفموسنل ان الاهمال او ءاذللان ص وهبه ذاذاركلد

1 
1 



 / 0 ل و م 5
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 ا نأ رواق ا 2 ؤ 00 0 3 06 1 ع ١
 كنك 11م نافع انك يركل الناي نسلهثلا حلل اظفنيال ةمملشن ايا عز تمول ]م1 ل تلفمأ]
 مخيلتي ذاك نهار نب نال خكا لوقا هنمرب رفا ئفاكوتضنل اذنه كنتم نون كل طاب
 وس وتلا لهب سيدار هل اذا نيا ذه اناط نجياف لزناتماطجلفمدانس عوج انه انله ف ادانذ اكءاذب اوم. نكا نتن انتعأ

 كن اذاوذ اونتزيالا نم تا اهنفو خروج لام ىلا اهبريشاد اكهنهذعم مملعخ اذالج ودب اعطي اكجسشنملا ا

 0 ا و لا وحاول ا

 رولز كتنا يبل نا خإ كني نمل اذنه انش اوءد
 داني صراع رفر لا مال ات تالعبض» انيارشلا دم اكحالانمءت اه كن اثر 5 ايلا تؤ اذ انوي

 كتالي لعجالث مهلا ت 7 اند ماعلا جابه كدشب نعلم اقم امان وكب لعضو كنفالعترب موقين عضو |

 رمل عيبا هدانكلاف لاري لم اا ل لان ايداع تم يول ايل لاو
 اعد وهم خلال امل ضيتنكم» جن اضجانل عتلونضإلانطوظالدل ةأاللاكنه كرا 28
 مدقل نوكأ كج ثالوث مماتد اب غيشلاءا لول |يلبت ن«غرلفل هضبة ام انين ] و ]ف أر ندانعت

 : 0 امتةداٌصلاد اانلز علمتم اهمنوالع مط ضعي ام امثل تت ن ملالَضَك ةرحو عب

 اؤظنانكضنبة اراه اوؤتج ةنرطقللر اضن.ر اهلا العشار[ تل نبيك يزين لل لنك عم

 نأ افلا ةنواش كبل يخي وان هم هيت هاتفك زعل ايل فيتحاب عزم[ علاق اهي بفلل اان نلا
 اضتانتملل اج يل احنا حت عضشر صلات بول منعت لانكا انضبايشما ل اننا تاضوزملا نطوؤ شم

 مهآه لمان انعْْحَو قممتبغن لال ليه قوراول اختل« ةدْؤؤمااَناَنل والا هبه ون اهصارصر زم

 خال ابصب هه ع ذالعغ افاننلاذكسحش اعلام هما دزه عم نوم امضد ومس تاه نة زفياو اكاذكش

 امساك ةهطظ؟]ءذن) هطول للوقت لش في لازم !اهلخو قيلهلغ ن افاخننب ىا انني نب يضع
 |26طلجعن لس ان رش ايل جرف! نشف نو« داندقدددوف طيش مذدودانخاذ رع امددع َت تو

 انكر جف طع ماو او :لوص !: اكرم اؤقيومت ومع _ميان لاو ةلكتمل ابان اخ ةاننمزغانئيفررممهاضو مثداو ان اريك

 | عائد تاب لا نط شراع تضل !اذر ان كل ذل انف مقلينفمت زيي جن سمو زيي اناكع ا اهنا ت سجنا

 00 .ائاذسويلادمويل ليج لعل اهات ىف اظتلعل انكي ١

 ا
 ١

 2 نهدانادب عم ل اخنل وغرف دانو ونمل راكعاش اخ دءيلَدهش كلغ الان هانشات هانا مب مخلي

 نقدا اطمإا بن جزع شن جزع تسل از اص بنل كب انملا ببالك خلا

 اطذافى طنا وول يلع طال شالو لانن ياخبر تهادنح لزوار ثني! 5
 دل كيل وعم ل اه ئاط عرج عامل ]خلدش قصه السد انجل طئاناف ايزي للا أنلَسُر يلع
 0 ليحل افع كلبا هلا ابل ال اند اينلجخ اذا ثةعرايات تككيباظن

 00 اهطابز نون نع يفيض ات : نولي تمز عن نت عنطأو لكما
 ممطر تر زديعش تمول ن لقلت الف ز كال اهنثالفءاذر ثيبحت لق ثلعجج)'ءاكمل لان
 00 اتت اذن يبل اءالذف باغلاق الكاتم !كلعْش ]ص هازو تؤ تميم اب فلاب

 نا ظل تزل تفز لاذ كلر كاش دا.ذإائاائات كات عجل كان زرهظن لاذ

 ١ انلاط|كدهن:ى ين نيو [ و طخمبت يأ اذلذتفخ رم توا اخا تطاوين | ةيت اذ ةلاذغ لا
 0 انسي ذنؤمانطاواهطتج ا دمر هياكل اا اباحة خر فافا اسضانإ 0

 نو تكل عرج منع ع أو اسخن ين اهؤط تاكا (نانازكم ى وكلا متر غبكاجانامئانمتن نهياك

 | هلا تاون د الالم سادس ب عبله ن نايل رعدمس قيازلزعو مجاب ]جزعت مج رمتتتلا

 ا عر ٠ : مولا د «(ىيو جاو 00 0 «ى-ر
 0 ّ 5 ته د هه 0 فيدل

 5 *. < را ٠ ينسخ ” لا

 م ربع يزل ) ا تع 7
 ع ب

 2 مم اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ستات هس

 0 زر ٍِس ها لا
 ع2 نر ب جت ب .ه رس" يب فهى 0 <ىمح



 نين عضل ع علا 5 نيك ادلة ده زوكتولتنف ثمان انامل انثساجلخذاف لجل عاشر نول
 تش انما وغدا رطاطتخ سدا نك نا وبي نعمل(

 9 غش ءانزعرو د تبؤسش ان انتم اناانا لعل ل اهبل اهلك السم الوسر ناز امدو لح لح

 0 نشئاهولس يهبلو نك از نكمل نزف
 اكلمه الستار لحل انف ناز وير نع بعلي زعزع ايلا دتلانويعرس غش دهافذ

 5 شن دوالي لويس هناك تاتش لم ضيم
 لالا زعلت فنار شا شاد دبع اكاظفْؤَسَمْوي بإسمك ص هلل الس ثغييس

 زها انياضادااغْب م انقل نان هنيخان تشاد نبال نيربلسلا نزول خلا

 اتناجهنعنتكل نبني لان صاغ عزوز نم ايلا نبل
 ين ناسا دا هنن لزم | ل عانال نعومي خ) لافن

0 

 لاي هل يغسل اوبل هي م اوال ايي والشاب وذا ان
 هايع ثا

 ا

 0 يي رح ا
 تتمتع ]قدا هلتضه )جل افلاام ل عريجز دين حيي زمإلا

 ليسط فج دد ِ

 ا يف نان ننال دل الها ماش جس سي ملا عون لويملا مل! [ثذ ظ

 0 ةمطق ممطقز مط ملَصوا ما

 هي اه مهجور نعمان وكي ها يضل عسل اوهع نمل ص ثني دو كيأنن ل

 | طقيلخ تاو اقرب ليل لميس اوتو تنال ]ل اؤعيمل اطيامش [[ جوت اذهل ندا ساعت عدد

 0 كاسيت عاش تيس تل انش طال اا

 0 0 اهتمي زعدانعب !نزلانص لقاك
 أقم هلم هي ناتج ناو بارتنر نت كسل عرتبان تاهو ساتل ابشا

 تلعن اناني اول اي اد اصول اني الحشا لوس يع ةذارنعاباسلنس ل اناا
 ل ا 1 نيب غن لفافامول نوكباكزنل رشات قاد

 هلم! تيشاشكدددل نيج از ون ترا يص لد نئ ا وزعم كب ةلوصو انج كبسه نش 00 ا

 ادا تك مند نات اوم هلناملارثِلَعماَدََص هاوس نفرباؤنان سم بياكل اقول تن التل جاكي ل اضد ملأ

 | 8[: نايت اولا هفقن نانو لح ااا كتكراجتشزصدااساك

 | قر ان جسما ]هي َدَع تعاماذط كذبا ااهضذ تنام ل العش الص شللوسَمَدل اول ل انني لنا

 ”4تل اول لادا ههَِوَصْش ال نمر «ذاج ]عزيزه تلج: انمغتن نإ لعمل سف )ولرإ ا قييشل

 أبدو نهار ينؤإل زم اماني فضج و لرعزب مزعج ربوع عو دعني اخت نوجا زع قتلا

 لت طاع لا توهمت ذل كَم 5 دن فايل ارساله تما دز تر اقن قدا, كيبل
 يهرب هي تداط مانا تنعيلغمإ ارعمش نر عزعد انساب ُ 0

 | يضلل تب ككل انما داو مانو لق للغنم ا دين لرش رق انج 1 لوصو انزع 500 ِ

 6 11 دلو سدو كبطل ترس سوا 1 النت مهد ا 0

 يللا "ذم خام ءاَِعَع عانق ْولَص تم : تكلكحشلا 0

 0 ل“ 0

 ا 0 : ا ا 0 0 24 0



 ماض اكون سيب لوم ::ريبؤل بق دات نيزما قد عمو ملا نينا ترام يت

 يلا: دس اوم اتسرل ايا تمض ل متش اونل كلم تنم انآ نالت اسيا جاَومَمنَع همنا نول شن اوال

 درس ءاحر ادع اؤ ظن امش ايلا: ف١ 0 ل ال داع نبل مْمفا

 و وهل ارقلعدش ]ص شاول تيم دفن ةخج اوس المتهم اوف اون الت ايف شاش يه

 قع عامل ى كتبت الك الل تا هفلج لوعتتل وح امتي لاه نم

 ْ ناءاوظانن داعلز نال دمي |: كتم نوايالَََْد هدد انيكب ف مداد امهادصوا لسرطان اهل يجف هشاهاد

 ا عش اهناوذوكرل الا رو ع كل وصلا هلل انشا كلّس فاني نامت نرد عجور اس ففدا

 سا فار وتيم موكا داش نيك[ اه امغل افشل اق مشاهد اور انل لكما انهض نافذ اذن د هش ف داش او ظنا

 هجراتفش از ءالهب نمل فش كمان الجر هلال بتؤئم اياه كشنات اومابش ليس ف دازبلا

 اذ لداضحا هدي نذل لتكمل !!تلعدم د يا كهط من اطالة ا

 | الكان نككمانت * ناو ههه ملل نيزمو مؤنث لحل مل ومع ىص دا اهل م صن وسر ن ان آنه دعا

 2 هل وكلام اقدر مالا كتالي اكشن لاولوقن كب جو ال اذن نكي مول ض قزفاخأ
 اذاني رخل اور تل انهطاقتلاهناقنلاو ادا اددداشلاوزاوتإ منا يلع 1 اضنالي ن وعدت مرام

 1 ا طَضو نينيزف نما عطتتر ايل الإبر ش هدانا ااوقن انناود نعل ومال ءاؤتواشتالع ئؤمنل انزال ا

 ا انتشر اثاراتل ازعل لَا ْشن اواسط خم الزل اكلومي لن! مانلا ع 06 ةرولتما |

 انن اناس لع لماما تابالاعل ارم فزا امان بسب زل يعز انس زعجزلي "هكر جائاتلا
 0 رعاك ياكل يعاود اوتفنالنش محا ء اش قاتم تل اكمام ل مزدم 5-0

 لاهاي ودك انكلازانتم اب تكن او فرس شنزمكاتضالاط :

 |ييطخت هلع دام املاك زك نب اًوعونبن اًوعينيْن الورد اونل أجل اندحاد لد ءاضخرملزماواهيم او انثأ : 3 3

 خازك1 باكف رب لا ذنه كابيشان تارك انمتيم تيجكسرطَو وم مزح رزدس نإ 100 مدس

 َنانَسء نضال منع هللا: :ااسر سمول لما تال اذرتغمجب ل داي لع دز: ممل دبع عشنا

 اء جعلت ل رئاتوسمت اعل نازل شاص ذو كتان و مدارس جبال
 1 قجمهشانبدعإل ذو 12206 ةانهكن نسق جالا حل اني صرع يعن ضير عك

 0 لداخل ديولادادك شل !اهليالَس ءاعوؤتس 2

 : رو نت ادع انالسايتناقاعل لعهد ضن خر ع

 لاما الاول ارض تمول ]او نتح نت زلال ض الل ناد هزت نانا
 امو لف ناين زكر ان ااهنباّبتتما كرا ضارية اول اظطدا ا ظاا) !/نن كن يحاول عم هنت هه نحل

 1:1 اهني ءء الخلا هثداازماكا اذه نونكير خان بل مايألا نر طاب نال بتلات نعل انقلجاايرن
 0 ساو صوب يشر تلا ةنداباوترثد الان اب زتصر ان! ن فرغ
 د سانام كم را لا طنب دوق قر ]وزجاذ وت لكان فساد اوزفولا
 37 افك( ضن ناب لالا مانا ولان طن اك انما كك بتي انك انهرشمال ا
 ةانوبلما نمو انزافد لرذاجااتب تكا .اهكصرضنالافاوا غنل وجل ةلف ان 1

 200 اخ 0 دع ا

- 



 2 ير دي ا
 ماع 1 نوجا ا ل ا 5 جن ا 5

 < ||( لقب ودجر ع تاو يباع كل 8
 0 2 رسل بمسح ؟صئلو [لرت ل ارادت نه هم ياو ىلع 2 2 7
 96+ 5, تى |[ امان انؤ اطيب لعزادنج كاننمق اذا نير تشيز العشا انلَج ةوغ لإ زج د ازقر يلع مانو
 -- 0 نيل انوا لاو ايل اما اومنإب تح عسل مالو زونط نزين جونان ات قربا تبدل

 ظ 0 | || اننوكلاخ اف ئاوخا رجم ضف اخل عرف مص: ل اوه اكو مرتب سجل كءر فد اهيل عر لج ارو ردانملل ٌنربرسحي وكي
 فا وزفة از الا ناحاوا خت ال هال تلاح .:(تلادجحوللاهز سئ نيبستنا كوع لريعششم

 كي م حير .: 0م هاي نط اهينزجر انهما مالت قطاوتح نتا شمال جد لش عاجالل تال اوم
 ا وقح افحلرعري اكم.اناوشلا|ملعرعي ضلوا ءزوتبل احول | اهب ني نئدومل انه يخنب ااه افنش اناعزتنملا

 2-5 2 ا 1 ب / انلاتللابن حاصل انذار ضرادوتنل لضغب نتنبح ايمان ماد نراد ملوعتم بترو

 1 ماهي ل افزع ال اوكا, انه كفانا امد لاثل ازَمكاتا افلم نر لوعاورتنمل ناوورعتإ امن امنارنم زمذ مالوم
 4 درو دوالااّةحَت تر كى بتل لا نم ول اهنلعلع ,وص وهو «منل ااض طقس و نر عل| مناد

 كي مهر "جا || ضنا نافشتا مالكلادو رسل مضوم:ًالولاك كوتش اَسَو ترن اوغب : أطول نشن ن ىلا والا تدل عاثلا
 و 5 يركب تنك دام اهل عوف عيم لع ناار خغنلاسوس هنا اهددذ لا حابة رذ حلال نافل:

 | همر. "حسا || تلا ءاينلاهنط قرنيومودغالا لام اطل هم تناكيلمش لفاوانس جور ناله دب ىلا ةمدد ا دنت ان

 ل ل كيدخووكت و ةمزاك[ زلنا ناله: ذل اهحاطن لالبإ نيل فاون اكمبانل ىلا انوش قايل اوخانشو +

 ١ 0 <رأ | لالا زا نفومدشبىااكهطتنم بؤنم دجال اؤلطاي طل وركب فط محبان ف «ثواف نوكتم قلم

 دي رت سم يس رس ا
 هيك كسأ | 0 1 1 زيه عيذ نغشكمو اهلل هَسَح ةواطنل زر يصب يعز عويمر دا ل اكن
 0 ا تون قدرت قل وطعن البز اوفو ميسو رابعا انناْنَسَحْرْس انا نع
 اوفضاواؤهخاةلث اةزمم امال لعيقر نة دهب قون ع كتمل يرمعي ونتج عل نتحكم زج وزرع اف نعععا
 | ا نوت رتضن اكمميضةل هر طف اني ال م لع اااه نقر الكتف ايا تلعب الزب ةانرع

 | تكل ةنيمزنر جا ف العامل يط وجاه ند وتميل توجت عفتضنايوغعل امان وكيد الفيوز ضؤغش الفا أ
 | مكتمل سب انيس ذيب و اانا ا التف ض

 ْ هنن اجلا سرعم ه ثيل الادمن فري ناكل ةنهجيدؤ لمد اضاع

 | يقل ةزانر دلك ينص جام انلاثةنن دنع دياب انج ضت رجول نا زعل هسنعتم لكسز تع اك
 6 كلخراتط زن انطعت تل عذال قيال كلوت حالا طن لايهز اسوم عملي ءاند تعفن ]

 ظ اعمال ان ا موس د دب قلي ووتانفاب يطا تسلل الم 2

 انا

 ا 1 قاس ااورط لنا ذالا خرانشم ا ل نيتسئللم انف ننيئللءال نه نواون اصور ل امد نضع ||
 ' 0 ّس 0 قمار وهما طكل لوزا ش ارك[ لوني الم لع طاول تا مف ع ليتل ا ثيمالو ضم ريح ورضوان
 ا 0 ناب نااايس[: ؤليزط رسام. لانسان ميز لعزعتس ل

 9 8 2 1 03 كي 1 اوراس مدر د ماجا ف اطر لعضو ععل اف صووز ساحل اف ١

 5 0 0 ا انس وا 1 -2 انزلعت الف الم 3ع اباذع ْ

 2 .0 يس ا التبراة انطن ن تاو كلربخ لف ان انس ؤعرن هما[ كلو اةهعوتبلد ةزحالاو ان نل نورتي لحلو 0 ري 5 ١ 1 يش ودب نما ردد ويتما است روما رستم
1 

 نا ل | كيلر ادور كاز اسف ط تصد تست ن حم 3 :- جدر زورأغم ونه )نيبو وثحر كتماعان إل خد د ا 1١ ءال 5

 7 راو نة ظل

 0 اير جبل دل زول ( هس 7791 و



 ا ار نذ|

 نارولا, طول مارا |

 7 الا الكم |

 لع مدس الكل ا

 وعد وعأ و عاجلا دق

0 

 مى لأ يرث ان

 درا ازونخ نيل نإ
 ش ام الارعو ع

 ل اع ارحل

 ل يلو ناو 3

 ..| اولكر اضنالا لرتال

 : نابيالو هدافمز#

 الات ار

 0 ف ىنا

0 
 ١ عطر مالا
 0 "مجاز اح صولا

 صارو السا
0 

 اماناؤس ان الن لطبلا

0000 0 
0 3 
0 07 

 طرفا 2 5 9

5 6 30 0 ١ 

 ل ا ندي 9 0 1

 و ٍش ١ 0

1 35 

 و ير 0
 00 نا 7 9 عع : 0 _ 2-1-2 و

 يعز عراخال 9 ا 0 ص مرسد» ارا مصاول

 : اي اين 1 ف تالق اتيغ اإ الم تم نونغتال ثدذد 5 5

 | موال اند اور دان لب انج انعام الا

 اف اننا لج يشل اد ابا ذقمالكك دست امق ل جكلثثكو تالنضض غل باك امجرساطوتملا بترد الغ دعب خخ
 ف اف ولعب نالت وول ول الج ف ناكر )يلع مالَص شالو انام وع

 ْش توا اه انيتف تان ]نيمو ادام لعدلد امنا اَيلحت جر انحاء تعيش إد ادخا انلفمل اديك لص الغ

 ةتط طم انوا كحاب ولج داذةلئاناؤمالإ ينضح نا اغا عج عز أ أبان اهلكشننبلفاقا

 نوف تانءانلننكنا رد اؤكتح ةويرضر وذا تلزم يدنا نها
 نوي اكمديفالر شبزشال مزال يل اذثاد ل حار تضلاشا اهناض وَلا 0

 دلال هتادلبو انشا ظنالاتجو مو 0 0 ضن الور

 ىف وتل اف يما خيول لن افلم اءامهمل اطل ف تانونكك ل يشن يكلي دانتاطتتل ايدجل ذل اذا شب حالت زواج

 ديون 2م كلو لكن ن 0 1 كما سوما

 ع ا 0 د هيوم يس ا 12 نر واج سنا

 فز وعضحان رتل د قنوت اونو رمز ولتل لهن خاتتلاو حام كن تيما دعا
 ا ةنيدمل ار كش !]س شاول ةلاومتد رئيت كيان اذا اهلح اه دنجعوبكابتسؤ اخ يقض انوا
 الغ دمر ىدنا انل اس انش لِ نولشج اه نوىوسصيس ةنارغاويغذ انفد ةندرميشلا هلع افاعتضام لاهع

 اكقيشاإااونلطن يوتا لهبتس وتل اع جانن ل الضال اننالَعَتَْسَورل ادعس لَصدْؤتاعش |
 ١ انفال مهول و ةلعتقوا انآ لاخذ هلق ثان صر نباتي: كنا اشرت
 | عود انمخزغ هل الغش اقَصتلا م يوه لوتس اول انهم اهل ل اتفدشج اعمل زخش وعلا خبه مل ازعِلَعأ
 أ تازصمماول د ل م اهنا ان الافثبكو الان اكن مج خب |

 ظ هنا نن, اعدل خذ اورل دنا ههإ] ص اول با وأو كن كتم ايزف يشمله ل اننرباجل الع

 | دعت ميربتع ايها نك يانج نازك يعي اضم لنا
 ْ | ماغاكنع ءهيدبريل) اتا لصدور لزم فان فر ما خان !ءزخاخد از تناطن فدايأ ل شل نعلن
 ا الذ الانترا نات دلع الص او حرقان لم دباب اين اغانؤسد وهاب ساثل |لدلانا

 رخل اعل اير جلَعْسإ لس ساو هزي كن ايطصم انت نات الاجل لطالاوس يذلا اها

 لطميات ترد ين وج نوع اقدضاو عاطل اياها

 | موهفزستالتن طولت تع مجاوض لونين اذ انا اهنا طلل ةكدانلال العم قَصمَسالوَسَد|
 | هلق اتجيتم قيل اان نزاع لس ل او مع ف دانة بالخذ لنل يملوييولل |
 ١ هت م .ًاناوه سمول لن« موحش نامل كل ملص ند الوسَد :رانسإ لعب ظ
 هيت بتم لكتم ا 8 كلن خر ناك نيس م انيمل فن ليخد انسب | ا ,اءنعيرتحلاوذ نمءتهكا

 ظ يشرح تل نان نا نذر نزكاما اتزان ومان نال

 | كلن قلدنا اف مطاط زم انهع فة اد تبعا اطن كراطكاننوتلكي مطولا لوري اغاب |
 3 زمااان غئاس قباني ةزقن ومنين تن هدج مانا ظ

 ظ 5 , نب يزخر ل ضع ات خو كنمباومذاوكتااوغر نفي كي اقل



 دجاج سلي نعيمي اك 0-0 1ع 21 امطمأ تفالرططلا
 ا | 3 تحل حلاةويككادزبا اشد وضحرتنلا وضح امل بحل لافته لعد ذر اجي ادي عير نعل يعم هربت هفنع

 ار اخجل هزم انزل طفت /مهمانوطنسإ دل اهلعز ثا لعن اكدونهاب ديمو واتونلمأ, كاني خلف
 | عنان طار "ل اننعل يا كلف ل اذان ايايل باكا ذهتداعد ام لمع نول

 0 +0 ةصياز لزع ة'ئلا أح سك ثدراز» تلوح كيف ناههاواش تل لفة لا" امض اخ داس ةةالقلدلا
 | انكر نمر اكتم غزي نم الا تست . موضوعا تيل انز عنج اضن تالا أ

 متم لاتهيليلض لل انعم جف افرل تلف نإ ثمن: قمل الو تنضد تاكا نتي لعن اككنا|
 6 عامة لن اهلحلط علت اكان قيم كمؤمل باك تعا جي دم باكا |عنلر نقف ال اني اننا
 رانا الاانا تمت لامن : دبع لعرض رع عن نيس م :1 نقي زم ذل وعي خم قانا

 اوي لان راني ضيم نك ينض ضير زتختا

 ص 12 هع م | فر لاغلاق لاو اطلالات ال!راكل ضر شبضولا
 أتنوناك ل فاشال هصصع بج عو# 20792 دديأ

 | مالطا اننبالخب دج يبدعا عنة ضالاادبعيروإج اننا كلود تعال
 6-2 اجوضمدل اناث لوغو انزكردا اذانممج ان اوك ع نقيعرل ل ابنت لمارماا حك 8 ءكرداس لوبا

 | احب انضناتاقالبع نترإجت لني ئااةغعجت اب للكل ايزل ال ذل نوح سسك لعيب يرد

 0 ل الستاير نالاف
 كايككل نكت انني تاز خا ملاكي: ها نول الش ل َسَولم شم طاصخإبوب ايلين را
 بادن نيب تد اللاب هير نمل نتهزعزاك خطاب عناذلا كن كسول نيج ةرخاذ أك

 يلام اظ نتا اليدايقشلا ا اينول 2 ل

 لان فدل مضل فان ّيض انطغااول ا قداستناف نوعي ا ا لانو

 | ناهرعزع - نكي ل هلم إ] ع شاول .تحإاسق كانسلاف دن اكو ك ادن د ابوس ::ة51نافولةؤنبو كلم

 سفر ولو درب ل هس وز يلف ادبعةكعن اربع نبل ا
 2 راسين زكلمتال اتاني كايد اقتل اان قيغ ايل اه: عزب لانش ا ْ

 هضم انساب عالما ريس عال انهجز جوس عزت جنجر اكان ناكككت مند ْ
 اليك اك تير كلاعب زالة ناش وزع مرو زن الن كزولادبعزرعن الوثب ||

 ُ را لج < 3 ل طر هد 7-5 دا ارجو تل يشب ناك اولاظ لينه اذن هدضفلا

 لانس اوانه قئياسحجرل ل اذنمزعنت لاف جرا 3 اندم امن, ضر يل 1شعباذ لل ميلبع

 1مم ل اندر يبت زهكت 2مل اخ كلو يلو لطول 3س ملخزكل كل ظله ث اوم اكشن

 هنا اذ لاف تان شلاب اكىئاكل | تادَصا العجمان لناءوسْتح ملول اوعفدائم ذر امنع

 0 نامالا م اخذ اع دالا طه ست طيز زد عشان اك زان رهن ذل ويب خفض الوا
 ني قنات ةتادن حائل افدؤفيوازبازعوزمنورركل ب جنزع اشو رعرج ل وع نعل (ه ان ثون اع 2

 1 عملا 8 مشات اركان اوتو بةل ةجتاجعل انةلالال شر كدي كنملاب نك
 دفان الاوينجو الخل نابع اوما كت َحرصنْلاَو 1 لأ ٠

 ااه 0 اومعتْممساَرَنل اؤرمَناسر ةملاعن هلال انزين زمام اغطم رت انف ىغ
 ا تلال اح للَصو الصوف لنجل ا 5 ال ان.ازل اها اند ان ةقاطتم دعارة عرعر نيافة أج 5

 نر -

 0 0 8 م اد ناي هالو وال ل



 م اهو اؤلا 1 رس 5 انتم رط لااخنل
 للا ذانع انَسّتن الوم الوضعي لهم ونغم روش نع شل زن مانش :رعيلشلا 1
 جا 0 2 زغب نطالداج اشقرشلخت تل بلو نزكا

 هايزعموقيعتز ندوب علب انصارغخبزعرل اجرب ريخزعدج اظن غن انزل ئيففزع]مزبمزعنالعم
 اك جنون وبال اننغ فجل انف مج ا نع اكماغغكل انماط نعم اب ل زع لعةشلا
 :قراهزعملانباصزمد 02000 زماان انو لور اء ايي ارخا ف مثملاذ تالاف دان |

 0 بينَعأ اناقه ماثداو انه لانة ف نع إلعب يرض "تالت دي وسلا

 افنان اره مام )رتل ان ذنبك ل ناب لشتمل اذخ تل زر اان ادع ف ل !عدلخو حميم! |
 هاتان النام ايوعوتن] 4 اذان ا ةقادت ل زج لمت نيعدون مكين يلع لهن اكئنأا
 فان هنزصدا | اذه ككل انيرعزمش مانع فان مخ ةزمتب دال وعينا مش لذ الاناث

 هدرة تنمو ن كمال متن رط هجم للعنصر او ته ا نيل !؟لوفطض ادد لن لج ايريش |

 ويشمل ةتنفتنعمد اطانج لجنوب ماع تان ةوزق عاب ناو يريم تاوزيإ ليو بشي تاكعذألا
 6 انا ن اجله نادنمر كوبان ار .لَعدَبْمِي نانانط فن اكان ؟21ءل تلط ثا اوغتصتا|

 5 5 طولا لست أي تنشلاط زير دتذة2ا5 دا[ 0

 ْ ا را ا :رجارع ةئعلا 1 0 و 4-1 أ

 ”ةفالخ نفل انناهلئن الالم تابتعتت هع اخزز نارا دلت م

 عزو رعاه 6 <هااغؤم كيل ا!ذم ل اطياز وم لانة اك اثاند ان تلُمجَومْر تلم لاك

 5-0 اكلك نر ناهد نخةقل تحيل كال انا نعال هارت زرع

 .تنع ثقل ذ زم فسم وعل فنيش اع وثوم جل عزبه و عبع 0 هياوكتمف ءاصانطل اننمالف نئمْوكمد ظ

 0 ا مب تبراك دب قانا دنع مع ضو كر رجوتس» الناظم 0 ةنلابع

 تيرا اعز ا « هننم ا.ه ايجى ح ماعضو كلج 00 ,مارهادزتل اخزياغدو مه مطول

 لافت عر نبل عل هن اموكو ادع تكل ازد ع فادح نر كتص جنب ب ونين عل عب جزع
 ئاطا ومشت ةديافتل لوغي يبني دخل !تربرغسالا نجل تكتمل اف قلوس ال يغب زغن تءنلا عل اذن تلج
 يو انيلعاخوتث يزن نيساجلابةذحان انك ضل ط نا انْ انف بايجت لقبا اذن نانا

 ةلةناؤمضنعياتنل أك اججي تيب بابلاغ اين خل صه فر يتلق! انلاو لال اوزيجا يغلب ةرييشلا

 5م[ جابح هللا 0 ءامو مسا اآ ة رادع ااندلاتلاخ نتن اهي غناكت

 كنس لن اج كلر ا 2 ولما لانا نايم شبعت اعل ائاهنمر مجتمع تارك

 فز خ جابك 0 النعي ل ةزفع 'تالذن اكاذ انحاربم اهمِلَع

 دن اولا اع تهديد د اعلااهيلعد و حارب ماع الن 5 انعم اهتم هلل ديت انظم ونمو لعا

 لجن نوتافشس لافي الئ رس نان ع ل ل ا

 34 17 دلو ادم نو لاهو عمك لجو هاش الس

 لان ثامن ونوع تحن افذلو كت اذا رافل انزل لاذ هش كفانا نول 0

 نيا 'ميزءا لن افلم! 000000 ن2 لان م: ةليفَص اياك اكرر ثم دع إو ثددح ناي كلف فل ب

 ينك "لاف ًيازمتل نجاته "يؤم ذل لوتت لات صضم

 .ةحرعز اذنك [ دتدالل ةطذاع ثوملاو هل 21 افوجرشجدل هياوطقج فرانز لفة زويل يس هك للا



 وب بع جوي : 3 5
 . يي حر ب 1 5 00 كل + 1 0 جبت

 8 . 1 - مم ل
 لا < 101 ها سال ا ف 35 لي < عر ا

 2 ل 2 . "* ى يي

 يم | كسا اا ا تب احا دا ديم كال ت1 هلا
 مزج طم ١ "11 د لروح هوس 7

 3 2 لا 2 ى ا فخ  اسيميعأ

 نس مز تامل 310 1
 رى مصل ٠ ى 9 دعما < 35

 1 نعاس نرغب هاهنا خان ني نراندل سيل تب نال جلط زا
 هر نيل ولم اومن اكمل ملكا امل اح حا هيرشخاف كلفن نلعُج ثلغل اهعانض لو ف انل نذوب "لما

 رسوم حشا والرشونل انداطل عا رايز غلف قات ثرنايظن هوي ناكوأ ٌْ

 | تلممل اضل اهغف كلل اناكد الزوم ابي اوقسنمَت لوني هتان بالنيل نتج
 زنق للجس كاهن ناتذؤب غب تلشلاذ فانا | لب ينتاب ةنقتا وبال لاطتسأ

 يفك مهاب نسخ هبط أك ةلجي عضوا العبها دانا مارخل

 ا ( لاقسام ةملولا مالع :وامو حبو مزسلا» لماذ اظت اء تعاد نعل فل نداطغط:ضغرخفاهلاتنعا

 ضع 0 تحال افاتار تالا دم انبدانلا عجب ون ناطال لتر عزت

 َذ(سس يمل لاطتش الي كل فلمن هاما اند زهق كان لم زنا دعا لاي
 اب يال ةنلعدل نجاة وت :زديعنانس نقعزع اناا أك يدم زيزي تبقى
 اهئ تغ دلال انها لاعلان يؤ لق لكم هد ايدام فوم كولو مستو نا حلعنظاوأ
 امجاظرلذ دش انين اناا ايزل الن جين مذا: يبت اغيب شلالقمزف يلختظفأ
 اديها سخباش لا ناناكات هجن. دانم كتل ازهت ازتيضندش يا لادن قاع الاطلاق
 ا دالاس نوادر لا
 اهل ويوم هونكم ننعم خص ومو وال اافه رعاشنل ىسعا نلمس

 اذان عهبنعزعنل ىذا كب لطول, واقل اق يل هضم غار تعز فغان تب عدلا
 ظ يمس مجرم سيتا 1 15 عن لضم الث
 ْ افا لاونج ذا دننلا كاني زهض جما تل ليسلاومجاللان شتان لعاكر

 ماير غلج سررت تجر جير بن نعيو قيال وه اظكف ذدسل نيش ذاع
 وول لو غال اق اغا لَ :نانلعنمام لوطتو طعن شاهبو هند انك عرموام هنن ادعوا ن |

 نة كةنهمال لم فا كتمت لتعم لاغف ءاح اذا ىاداتس:) كوباد بلين اهئع
 اس رو وو نم درعا هيي يالا ام خرتشاجا |

 بارلغل اراك فريم بندار اًموهرثيلع ٌتلخلؤ زّنن دق اليل اف فرو صنم وج لإ لشعب 1

 أنو هايل ويج ادا اناهةسان اذان كعدمحن ا[ ن امل نبت باكا ذه ىلذ اه كتيؤه ج] لاك اء جيم

 | ةدطجناندتطغردت دما: ةلاوعدال كنا نقلل تاقانس بعل كال للا

 :هيرويزرزاكادجع ةةيعقننو شارما عيون ض وجي وتعا تغمض ازيا عض
 و أرخيرعش , ا :لاءج الو 9 0

 نأ ير رانا 1“ نهتساكدت رتمولا ناي شي ةتلانثكيتوب ننال تكفر لئبس نوفل داي هَ جْوب لل اطتنا
 م اا تسسلم يدا تارا مدنا االنز:لاجلطم

 0 ةهفزلتيل دانت ةلد طش ةمساز شان ريتال واتش. ناشس غلف
 0 يوم ديفطموعوط خال تم دل قالك فال دخلا سعر زج عدل لئلا
 م 1 خئنذمز لاظ ك ديم انل ال يرعتللون مخ دليل اعاطنن ا دؤعتلاطو هول جيل تلف رياء جلع
 2 يآ 7 ظ انتر لجتيتسنلا دئزم نجوا أ (لييغلانط دنت اخلاللل كلف لعد اْسَ
 ب ,رلا 2 ةالكننا 9 0 اماه عومي هنعدتعت اانا انبعرصحت الزلل نه كلا
 مرا 1 3 عام 2 1 عك ----

 ذب وقرا رايز 01 1,0 1 ءالا 5 3 ل١ : يب“ 0

0 
 خب و

 هد

 + هيا 5 ٠
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 110 ع يك سسم ص 1
 0 006 انسة جزع عرية جزع نه ءنبدجا هات طوبا اه ل اضن مخ اغلب نفيخ ا |
 اني لاش ار ل اكلم ل اف قرا وار نع |

 ا ل لهنعدع ىرئيبزمبجانس

 ركن 20
 ساق نلوم كن لانا رجن اهل دب تمن وكي ى تل نع لفن امل اقيم والخل اةرسوباغ
 نالاتضيمال افك دل كساد شب نمنوكي 0 افرح انج اخضاد العلب تلم امشواييمسانل بهذ
 0 ابيزا ب ىلانشخل كور نوواذ نع مشان اضن ل جلع نب ذمم

 لا كلذ كل ارك ارتحل وب لاعب ين انءأج ناك نم ؛بللييزمالا ااه بحاط نال تع دنع ك3 ئثف
 انو و اوم: ور اقتناع دلطمل ةدنفاول نات دن + فداك عي طة رعنع ميلا

 | قاتل اناضنلا نمزج هب مز عتع 21 سل اعل انا 1 ولد واي نال انه دايذ انى
 | كفالانلط وت توم تا انلل اثم ما رسم با ايل لش ل ابل اطىب لفعل صمت 0 لب م ووزحلا

 عيت ثاقتدانن فن اينو تم ناين وكتبن وضل نإ ل نتمنا

 |ةةرمنادالتب 2 ادوزخدنع تكمن :منيصول كلن ناك نيلب اجانب لن ئ اذل نجل نك زندنس فوتيل

 ره ازعل انيلانخل ناتلانجنْيعاَي هل ماتو لهزعلع نبتة نعنع
 0 . هذاث ال حام ادن الن الهو انك] ففي ناوانك] منين كارزك ال ىدوع

 و ابان ياكس ل انطبلاب تكتبو نايلي ران إبن تيب عن زج ازع؟ جل فزع
 شي 5 د[ نبال انوا ضت ّئ جا نبال الن انك ازيد نكن الاخ |

 وطار رطب وم از جادكتع مرات رلا ٌقعاتال غنت اب نعول انلمينزعمكعن ١

 | ةقاالالو 0-0-- انراقتزب وح بة يزعج ارز عرتير عمت دنع ن3 نجا نزع هع

 باياةغاج تال ان انش ]ناو ايا ادن ترتوي دو اواخر ان جب ناو ان نع اذنه ل اذن يدر نع خير«
 ل جو 9ك اعد انانتكل متو اشيا عد التل رعد لعب اتم إكدب نراجع انا الاذن هات دلخ

 ودب سرطان نطق دان ل اذ عنب لع غو ان اج ملا تل اريل ادد كك يطينز لعل اه داظشنب
 هناك هش نسيم نادل ا انش ذي لن كتفك ان ان نمت اب اسوس غدت ؤاام ا
 لية مزعذ أك ترك 0 0 يم

 دع 15 قنيكلع ذلة اغا نسجل لتكن عسا :
 اعف 1: اطل رز نعل ا طب ارد هش ادع 11 واجبا دال نعنرجوفيزالاك4 الغ
 00 دع

 | 0الِلعش نسم [نهتماءانئينمدف اني او انهن كلن - اب عيا رتاج 8
 | لغتي, ترحل ايلف ان تام وياكل اظن رقي نعال كمناق اكان لف لل ل ف '

 | كيرالا ايما ا يع منيَسانَو كر ءالوفش ادع ا زن لايزال
 امومز زخات افشل او امك ابوضَت فخرو ير نويل انج لوا امدرمانلريلا
 اذا 0 0 و فوم نام اموال افغ
 نا و فعشلاب ماد اين كلن لانا امتلاب ىلا طن هتدلرتج رش ازيخد

 ال تحتال :نون ِ :ل! نتسإء د صرح انج نتج انبلا نيورطتل اب هش لرد تفاخلا |



 انا مزيل ان نونسر ينس عر ميل اميلبام قت

 دهب 0 اننانه ورشبل ناز خناكةزبلتا تفر اطغ هاو اينما انسخ :ا ينبح يالا

 ماعم تلم كشاو نال ى با نديتصو الز عرعنم 0 م ماك تاك هروب نضام غل نلض ظ

 ادب فراعالن كرد ةحورط رف اف 0 ا الخ هش ال اللؤوكر تلاد اياتو نان

 ةخانم كما صوب الك نك 00 ثمل تلح هن الس ]ور كا راع كاع

 م ًءاعَرَأ اهاوَعَو سان هقيلوسر عمار اريل دهان واصلح وسوم ا

 0 ا 0 ماعل امال اضم لوسران ماعلا | ا

 | لل اطوه لن راق اوتلراب كل دل ءانن خنجر الا علل ةموتانا طمس يجن اخل انو انهثاءؤضانستسلا
 تضل الجريني انضازفلفوجباااتب اي ادعس
 |مهييس الط نين انط قزم لل اذخ نازل ءانينالا تيم يمل هتيادز ةيهزب اذجال ممله لن دلل نك
 2 لانا يزنا ثمن تاه رة انهيت ل اندست ت شان انايزتمو نلت افا
 أ اياك ل اناا الاذان طوخ داب بال خزحْم ال طومت ابيب هشانةابشل لعن تس نط انام نزع
 0 ا انش ساكس دار مار 2

 ' وهال اكعااعب ل هيلخإ يجول :ق قه مش ]جوز اونو ول اوه ل ايوه ماين

 امنيه تت دنا اغراض تصلنا كمال اذ العياد ا
 ا | فصوربىب ؟نارحضام 00 ةدالتميآ عد انْسْدَمااذافإ

 | متهنان تبتر مداراول مج هع 2 ”تيص مط أعله ااناسند كلو لك وشم عدل يح

 ا "نع داعم خلل ومرت 0 ىلفإل شب لعمر اكل ةمثيزي هال موإ لبيعض ار

 0 نر امانّكل طبل: لل والا

 | اويل ناو .:الل وني نجل اذ تيزي للا زج عابت زنود دنا لكي نات
 | يناير انفاس ]دال اانا ةلنعوتخ نقيطرم كنان ليت قد ان« نوما نيمامالغ
 | ءاط مب اراوهمدج د يع دين اسال لاا جان اكن ةكحرتلق نام كيوب عال املس ِإلَصَسلوسَر ظراج

 | ةيعكهدسخش ناجني] اننانننكسسا>كيلانطوَو كنا انا طول افلون ارك ئ اظنادج
 2 دلل ناسوؤع كاز يجب يلا :ليكضول اهدا ايلا فابن دل نينا
 دف ايهتن ل ريدحت سن ازات انيانتافوكعنلاانفلطن نشل نوب دج ا نراجلا الل ارجل
 هلو نيد نضل اور 0 رج وح |( ل افخت تريز م خاف د اه ء فر نا طلعو ةخناكو يبل نم الغل كلذ

 2 خل نخلط يزل الخ زم سول ال , انه تنين ز أن نيزدم العن رجلا مناع

 تدصمم

 ادانيإ ميت شا لو ةاصبجي احل افخم اوي انو كولو ويخ اهالافؤمنا امن اييغد ايل راسل ابار اؤهبطمألا
 مهي مب ىاةدايتل نمويتل اض دوسبو دكميو اا متبع رطل لخملا ةرذلل ب عج عرصل لب بعمل مالا
 ةمطل وجو انا نيت ادينل نان افشل مل شن نان ةواشم ا هز اذ طويل شاينا نون انسة فم فر لح
 اا نا ئايعرءافارؤمهواولشمين م انوكي نانو :ءادالا وف انه

 | افالون وخ تمد سفلا كهل جك رب جك اللا عْسالَصْ ل اوس كن اكبر اول ا: انننِإل غض ف
 أ ا .ناكلزفس عع دلة ميز ندحراف اغرب حم اكمساطل فل نين انجي ناك ناكل ذهالا
 7-0 ا + اهون زجل تسل اف اتا ظم هند اذاعي[

 نبيا تجلت الذال مق د 0 | ٠ الالتسن انالوتمسل ناكتنح وتل اانييالادلوب
1 

0 

 ل

 م : :
 لاح ملا ضن كرد“ لال ر(مص) ة3ورامت زالت



 دانيل:

 1 0 وال ما را ممر مار .
2 1 1 0 
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 53 ا 1
 | م ن١ 400 ن1

 55 ةرئهجم لمان ادذ داق زي اخر منا دل فلخ ريو خاع صر تول ضحذ ارهاب دوه حل جر غيج) ةلشم موصعم |
 ل يا

 3 ثارت مساس نيالا ابد اشيل اركي انصب العدان طلذد خلفك اهيرتي اكل لت كينهتالتغ اطلا

 يضاةعز مر ادسن من ا هوا 00 :ط بلس نوير د انشا ذم ب 1اس نيزيزد اياهم نياء نفل

 فاتنات يش "م عد يد اكيد حاط نهج رفح عج !ةمو جي نهر وحس اك
 ا اوه ان ن عم نفخ, وه وال ا طمم زد ثكر ادضناكاشر اهلا
 م ناووبفلا متيم ان اءاهف تيرالي اء نل تاء وس نبذ تاور كالو شالا

 ا ا خي ادام اكنعز م ببانبا مت انفك اجترت نيب قولا كح [نضنل الاب 0

 يلب نول اَماَوَجرَّيصَم ضنا كج و صو نه نط نادت نادم! انام ايل لج ايلطو ثومايلع خا كل لع

 ةعمديو و هيفا ييطو رف قاثلا و )ثيل ٍنردسَجؤ تعور جامو ا تكل ذل طعن ل ابتصو كل اطىفا
 | هيف اسيل انْديصوارثمم ملح العذل كان هجين لب 0

 8ع لز ندد تافمالعملا ةخ تخلينا ان دبل يفر ل فقتل لاف ابيض نلاوملاوما
 يكن ابنتي ذم املا لاخلا ايان نا جيت حش ضيوفا
 : 7مداانطنلك سو مفضي غل .زخاط ناءار نا م هاف جلا ةيؤطتعو فانا زمول لادم كيمنسغأ

 لوم ف نادل كاز زيال فهذي ناحل دلع مع ان )يغمى نان دؤدرمالة لح تمير مهجن ارلف
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 م

| 
 ا

ْ 
 ١

 ا

 نو

 ش 9 +: (ئبرع كرس اتل زهدحاو لن اطلسَىام زن كان نيزعإ فوم اةمنذ بالا هجن! سيل ف هثخ ا جتني نامه ا

 ك0 عع 0 كا 5و رلوسبر» دهن ازموهف ثركذ نم حادا نطو اكفدزكذ امتع

 | طب دنع ضل خزام لل تلاد ل اج قيل لا عتملاقءينلا كك نين اذ
 ايلا لانا ناكل طك دانعلاو اون كانا دوه: ان اهركدا ضان ةمض وهول اى ثعرل ةتيمالالوعانل |
 7 جاما ذل ناجدانلزت نتن اناث هئدالك اهتاقل فز لانس, تشل اعدل ثوم غالخ اعلا

 8 لمحات تم االلعاوخجول اختنا ارنب وز ىلازيهنم تحزجرتمو كل ةئارن !فيوجو هيلع

 | كَم ايدو ومثل اول اخد كلغ أواعف نا ا

 ًط 25006 اناث قوتيصو فدك رعي نادان ان لناوهيمذ جف نادانلنانمموقوكانب فءاؤهوركلم

 انهت كداب ل ءانه هو انو تنيالوؤدتم نكن احا شبل خخ ماو ؤهداٌيتبرَعلَجَعدع |
 ا جاظلش نسريلورل اهتم عش نلفت سرا
 | للملا انجبت ركا اكن نع الل انتعاش ماسلا اضن ؤانناكالعأ

 ! | فيس تام ا اهتم لغو ال نلا ةنمزغ لتعم ؤتيت|غيزباو ات بكوانم نافع

 ئزمسأ لل عنش اك ا ل ل
 ا نين تماو وردنا دار تضطر واهالي دونا موجز [راخلا

 اوما ولمنع وكب لع كة ضال ك نعل نضال نمار غش اكاد اة مها يلا شو ال يشد اق
 ْ 00 ء ناكتاّرزخ كين اكول كب فز انو جال ادا كوس دكاكين |

 كنمهاناب تاك عمانط جاوا نبض اكن ض مضل كنا لافي لش ق خانت مخ وح لاند مني طك نمأيل

 ْ قع ذا لزلا تعال نرسل رياض لالا مج مولانا |

 1 كاتشاب ال اهيا تنفس الل نع رضاكم اتعب از اكن هن اوال كل !هرمدلول اب ف عامحا امتداد الموب خف
 كتلنذل اطدهشما "اوراق اًطموبلاءنم دل زان ابوس ج شف البلع اني رئت اخ رض ن اارلضا |



 اهب ضل تجر هج اءاوهؤ وااو >!:العاب 0 اخد اهيا عر اذنه ازيا ضاذ اهمال الملا

 ك0 جوه اغلا: يرس ابمل ضو ا ذتصولاف نكت عيذجت تلو ر] رص ضفو يا ارم هلع فن

 مدنعنل افناض زب ءاثهغ اونث كوخ انه طلذل اين ااوعر اد 0 ءاعواوزربات منام بدبعس وم الص نزفصحز رفعح

 نع م امنللنانوكت ل ذيج انه زر ااا ا زعم انزل اتا

 |ىاطن انركسا جونو لعل اعنيزموج ان نط! اذن نهر ان ل ادهن امتد اانا اهتيتظا ان

 انيلار نيالا اواو ضر الا ذينشما ل و كلا اوم عزا المن اوال هنت ! 2مل انى نيعنف هينعسإل

 مناناناو يجد ناوةمابتعكلن اننا تخين يكسر يولي شش ىاكشاءاوثوتل اننّركآل دشعاثل اهئانل ا

 دج كلوم امام ةريرخد او نومظن نا رنا نورنا نأ مجبل وخ

 اما: لوم ان ّساكل اننسانما ل منو وزيار "ثيحرتبتس كنوال ايش هن ظش لوضر كوي وضمن ةكلمان تداولا

 فرجا انهرعلل تاناولس املا اطل ايا لوم اية لغويا اوال امري د اناد اذل ايديا هسجتركاو |: ل تى اد نه تال هد المج
 قلاءاطعلإ اال انااا ةونال لوحات اهفطس كنار قبب نض خال ليلو زف وكلاب رب ادسلا عان جنت ن او فص

 ينايلض اوما غلف الكا ضيتاج تار الَص تحلف اره تكنإملل ليسا تسلب عصب فوتخا اب |

 :ىلضاملل ايضا جن اكن او هتف هنفاتشتد ظن الطا انا اه هب زب ائمؤبلامالعتمنان كلؤرينطح تكن او خرب وجاف

 : اد ماحج برك ااباناانان رش هم فو انانية شل هند انعاتخاورمه ل ضاد

 اهلا مات الَصَو! انهم مؤهل اذار ط كش تلا اتبال ”كنانبل ىضنعل اهرساتعلال انك لوم العشا

 |هكلئاذاجتلا ننم تلو لمج جسو نطعت اىصقا لحل ان صار تان :هدوامتاخنم اسال
 امارس ايلراتلا دس اخر هكون | كضطنعم دزني ادت 20
 ناقة ةازسماااخن داكتا ات كالا باو نخل
 | مدسحاب العزة دان اننا رضا زنق ان نسوة اذ انهقلا كهناتال و تل زد اَنْ اّصو ضن

 ديا الوات غزل[ ش ىاشمزلؤنلاةَلعَرْجَى سب عتاذانتل اع يي
 0 اتّيقو لع لعملو هون اين مرني شب

 ا ا ءاشنلليتشالا ئرل اعوان |
 قاموس 0 كنز انثي الازم ىلاكف نيكد ا
 خيل اق. 2ع اال يسند عن شل زويل ب ريغ تل بطنها ف ان ف نومن اف صول كيل شم ١

 ككل نكوفغالل 0 دَنَض وم وطعام ا

 نركرار ضيع اًضانادي يو خيرجا او وهو باول ذني نم انمي اتحارج هل اكوا فير وعن هرأ يو: ,ول اوم

 5 ًاييضم): اغسالا نوط يجلس سحق نإ ف فن جرف نا هي اى اؤإع ا
 رفمإل هدم الن عجانعتل اغءمع.ضغلا الوب أك ضفزملَعَو ىلاغ هلل :«ةدوتعم مل اضن لمان يللا ادي

 ا مع اضن إ قيلذل اووي كح عل دنع ايي اعجب ديلذلا وكرم بيج ذخا اك مار حعم

 ل أذ اكارتيكان جا زج لعد ضخ هد الوم هاي نلت تعجاتانالغبيدلبب ىذغالؤمي اقلب اً“

 طز: سم, اك الخ بنكت ضال رات ناضل اوتيل بية امئنشر موضات ناك اكلنم
 ابداع تار انع ل ضيلاي : ى اهيل ف نلف ارسل |! افجر ضنل لف ونجح ”ناهَسْفْنِلَع

 متفق لوةدس خر جاف ديل لهموم ننعم اكيانأر | شاراتخالا انه نال امرجز اا جو عا

 هعمل سا 2 -2--20-

1-2 - 26 32 

. - : 

2 0 
 ا 3

 1 داب ا



 0 ول 0 ىلا
 0 الرا ارا 0

 ١ 2 5) 2 ١ ا .٠  2 20نا 5

  17 0 : 0 31ل . ىىم

 مر ُ 1 1 و9 كك ل مال : 0-5 . لل 00 4 رس سي 4 يف ./ 4 ١ ريال او ف را 0
 يل مجحع - .٠ 1 را

 0 جم 21 2
 همم ل ةف نات انا دات تع لتجعل مشب نالضْرم 1
 1 ال1 اين احاطل 0 ب ل ا 7 9 2 ل

 نه ماظن اككانت تلخحت اذاو تلم ز اني انتا لامي َخمملاطل اشي ءالسضل اعشلف ازيد امج نوكامع تلف هيي
 ليز 10 إس ةداولن غتر دمالا هجر بلاط اة مفل كن اكتفي مدمانا؟ لجو 0
 .وىر _ 2

 4 01 00 لوفد كعفش واو دك انت دال ليل موملاةف هانم | م يع
 الر انت كيل وخال ال مياتنلا ايل ف تل نيا ةغلاعتلا خت تلي لاق دشب 3 93 2 - هك

 اجل اذنك النا نانينعف :ةابتنل مونت هنو طخ ولالا 80للجكوم «يس كيس رأ
 ملا ,ءةدزعال|اانخاتنعو الا 0 1 ةمرلا ا حج جهز عا
 2ص 0 ا

 اطول ننال اعل انةغل اباَسكرَ هحد 1 كلاين تسب اينج م0 ان اكل ناعم ابس غيم لاب ظ - 2 يا 7

 َح . رسل 0 7 - 8 .

 1 هيا ايلا ةافش اف يان اتا غمج العدس ل عع لسد لو عا# مافمايش ان ةنااان نحب ا ترلا كون

 جاوع لا فلز اما قلن اكوتتنج و قيام انتين لل ؤلهاو هل طال منعت لها تيل 0 0 يل

 قاب لتس كانون وان ياسا انو تاكد نحر ساتجام 9 00 !

 دياب قم د ال ءزجوزع ها ذو ل ايلا امانا وصال ان ك نيوكأل الرعاة بضغملابشم ا 0 ْ

 ا معا جحر لرش 2 1 0 ميس | 27 < , ١"

 رجالا اوصف ناناحن اا و 0 6 :

 هيا كانط د3 عل 00 كا لَسمل اه ازيا فن نا دس اوئل نظا نانا عر وا دحاو رن ءاوملض | 1 ع همر

 زيلع كارو وشو اذه تال الا ظنتنج عار اتاي مابا تءازكتل اندالخ زم عل تت ظ ا ع
 دؤتنكؤ ام كب لمكان انا كو د يتلا ا هي |

 ان لاتقل بةئض كلا ثمل بقنا اب كاز غال ثراؤنب نيل انال اون اخترب تنم وبطل حا | تجر

 | تامانا م 2 ا ا ا مال يا

 | هتان لاف اخلا نرسم شبا دلو ةتماستتإلنق تا اذؤهل تلفن هس اساسا الالات | 07.١

 ا

 كولمان اقاناطداغل زا كعتدوضنة طي تمر ناضوحت أك اليا نبل نظرا
 1 ف دينا انغلنتل نزع الا لاتغل نةرحانا كمر غدد عشنزخاقلعض دا( 0 أ 200
 0 هتفعجت سان اغاتي اد ارتع 0 تكل 6ىنادنخا اتعب ,زع1 < عيجا هر 3 3 1

 جنوط نات تمر هكر نمل عش تانية لطعاداواومذل عدلا 0 0

 لضف كل خر تي امثل انف تسل نافل اذه تلمح تلغف ديس قم اوم عضل! ءييرالخ ارم 0 31

 النام ل انقاذإ اهي ل نب طخ اضختز عفت زق نعد حل غغ نيس تلم َن اوه ال كسفيح ما ا 0

 اي ان من افلخاد مالم يش يس هنكرعاو ما ريك يطال ع ل انه يري 1 17 1

 ا سو ا ا حا 5 قلة مضول ان نهرا ناكادمه| ا

 لكان نشا الناخب فاه تان راو نم امالغ فاس 6 لوفد هز انادلزعوزع وا : ل

 كلدكا امهخل لج ىتَص م هدن اهلي ادا تف لوما اطت كولر شات لاه كش دعو تول وضم 1 3

 هك ديا دع لير انقل ايزعش اعتانمث نلف يان ودا 1 <

 : السانك تناول اكد انه اة نعل إف دن ايه ايفا تاك ازين اخ 0 < 3 :

 | تطفو للععل نة عازب ىزرعتانم نش رعي زهتاو قون نيم يت دز اك ؤ 16 5
 رس 1 دنوك مط د وو ا 0 1

 تس ا د 2- 1 لي 1

 ب ير ا كي ا قرأ تنمو مر ب م |



 | نشلتج اوس داس ل انهي نا هر اينيمن لعن جل سك تياترو
 | فانهبر رنه نى عوج لن اظن يسرتخاف اورتن اغني عبنمي ملازم امالابوكي لطم امال اثولا

 | ةليان1 ل اطال ازج تسحب اوك نني نا نشكل اه يلعن جا زقةهجزت كش ح ا كن بامر شو رخل
 | نييضب اكد داراذ هن اراك لازال اه دج تركن ناز الانآكت فز نجا لال اةركملاةتوكت ان اعدتس
 مهما اهطادس نا لعاذش الا سجون ىكرل ]تاز زعض ف: نب ةمنر ع حاصاين الور جور
 ءاز انخدتي و جتنا اني ضان انام اف ص ال لجر تاما نلخجتت هيل إذ انو دج امل جرخد مد
 |فوبنانعنط دندن امل ايئا. ل اذن وب لاؤخخا ل ردا نائف ع جاملاذن هله نأ

 | تاج ةدجوا لاح كل ل ان يينع] أك هتجرسز نباؤمداطان ف نانو ىت سوهو
 مكب اندلع شاص يباشا) اةنشن جروس ال غدلل خرم نو كي ان اذن كنس ئازح كن ناوكيس اثنا

 ىينس غنج اناكنتيسعندال رة ولعألاد بان ياو مناد ان نيصم عش الإ وعد بسن
 كيلا اةلسننانل نفل ايميل لوني اهرب تيس تلن متل ندا ية ينمو ههج نية نعنانالا

 تا نعاوبجاجاف) ]ماكي العزب كب ار غشُيو لومؤنمل اقفل الوقيز نر لوعدل ثنا مل عمادع
 :ل ادن تطل ننام ل اطل !ابامن يش  بلرن دم استمد و متج ل عمل اقسم د اهتل

 ا
 ١
| 
| 
| 
ٌ 

[ 
 س44

 الا انمي انجل فذفافل طلي لي نام ونسةزت لذات ل هته لاوس اال نوب اوط مانا

 زل اافحاو ناوح | ةبوخازغ وف طم اهنا: لبا موا: 2م ااواج اند ور فاو وكيل ورموتوعداذ مؤمل اكو

 ا[ اباماج هيف تلت اكتادننبل اا خذا اول امتد : انس فض: ماو ض د واهم اوشة لهو نوص راج ءوسبلاو

 ١ نودع كدر عافهررعاذطو مبياغانط ياعالم كك نبا ينم تلاوت اًطنمساب مالغل انهو اول انن

 أضم اةهوماان اول انو اوجد انا حاب: دقت دع نافاس ل حاول مف با انهلهرذ كيا

 ل ةلونتوم هب منتحل غاب اين اكل اكمل جفرَع ظاينحو اناتادتيثال كلم وننعه غو ثصطعنن

 هثقد تبيعال اقفال هنمليت مزل ايل هلا نطل ريو نإ ءامالا نيج ف إسم ميلَعْسالَس سالو
 ةلجتباير م ولاسبرك اريل اوم مم اساكهمفضوافسخ مموداءاياوارونهش كنس تهل ظ نعل احاثمأ| .

 يفثل لاخلا اكل دل اذن تاج نفت تلظ دال اب اذطه نكي للسدا ةعالالهق دان ايوب اجلا
 واننا اه كنا ميشج.ت نط داداونل والداه ناك عج انولن اكان نول عرتيل ماما انف تاكو تْؤلَلا |

 اخ انمكمملا فم نالاة خنت فا تنلا كعكءابشاظاودانالل فت 0ضومو نياطلا هتف شل تالا
 ا
 ١

 قر فياظ يون اوتو: نطل طعيف شنب دم اكاطتباءال لتنال ٌثج اذلارغمجبل انجي زينا ناكبلعتم ١

 | نعدافوم ننعالءصمردعاقه تبان منِلعل رياك ابعت ل تدوخ مادا ل باتي نضم نلمللا هي |
 يدل ايلا رابلاهرثرن لإ يؤهل ! ذل ملط ى تشمل را موهرت اسوم :زكشم ذا ذمكارنش كساخعلا

 اتزان اياب نكس د زداللزرابلانرآنالا خوال تهل[ هلع اناا وني مخنم

 اسي ا[”اياو رون نيب اتش ا[نناهضتب نايس ةرابخالب دانيا خيا عروش مقالا
 نلوسيريطل اوهَدزكآهم ومس كال مالاوَْدابالؤرع نياكة للاب نغراللفاباظ ذا نصض مناك مهموم

 ةبنينل لوزن اهنجاجقر الب اً انتد لونجاامجت جايز قوم ايرطلل ناب َتْطَعوشل ام د:و طلو اشال و نيخأ
ْ 

 أ افضل مندا نع تكون نس ودم دقاتكوديندن اهلا ة مز نجي علت نيكل رايز هلير زعم

 أ

, 9 . 

 ' | نانا

 ١ ا 0 و -

 را ام



 الا ا ا ا نال مل" نا م 2 ا
 ل ل 3 ُ را 30 21 7 018 ا ٍ 3 3 0 97

 0 1 أ عر - 3 1000 3 الث لاو

 م

 ا 2 وحيترإرطا؟ ول,

. ١ 
  9 0ل لش ايل صفت ني  0وار ند يلغإ صرع لا جالسا ف0

 : ب
 أافال دانا نتج لعبت ويل هلع شالت ةهال وسر دهر جلا انزل )عنهن وباب خد ليس |
 كل ا ل مل لا
 دز داش اا اونكتال انيزننل انطمم .| عفت ثناومبباةشنانولوعتو زوجت باع! لعج |

 نع تح قار طل اولا ادن باي دهسا اتبعت تل ل نول ايضا 3ك زك هشة خخ عضو دون اننمزماو يتلا
 قاءلانف كج ور خردع ل كه خير عك والاطفرا ىفد لفعب ىلا نير“ عجب رخام لان اهم ل يمسع |

 جزا الن نهتلا نه تندلع ثيح يخل ]نيل ل انداكحاض كل اهجوركمهل د جمالا الجول نم حالك ف اخ فا 0
 نانسنل دنيا دخان جكيس دل دنت مؤتآلا طم نمل نجراع كالازم فلج كل لاش ممن ل اياثلا

 كيوت ننط كح طع رهجوبت كت اذاجزم اءجيول اذ ل لجلب نزال كن اي نام دنع ل ا

 انكي الاي ذفل بنعم از تامل ان ةلبمل عفرين نزلا 5 كلب تاغ الاله كت ولاذ
 ادلب لب رفح نيسان: نلاولت لان اكو تف جو اذلز يم زاب لكفرغل! زج دن ةنيدحا ناكر
 ل ا اعْجشثح نقورجا السا و لونسرل اهاالهت طف رعرج ا تا

 اتعب كيل ناك تب 11 لعوب للا انهزالاقمان ق اوي دلتل ليلقي كلالومن ناكل

 ةداخاوزيكترلخل انام ثم تف لافارخل اةكلل ل افناداجعنل ١ سياكل ان سوملادخ عج ةلو تسمم
 0 ا اا او طويلات 2 اناكلضامك لع مرعتاجال لاذن
 ىنخ ناز اهواكسعل !ءؤجترء تشمل انف د انهغخت اقرت عزل ار ىرعتعا [ةلغاهنكلا اهنهظتما

 ذامير موب ساععطتوح ننس جريت لفاكذ ذتغمجو:اوضم انلناهمااواعاد امو اناهن مل اطان [لق ثول

 ءلذادهتعم هعامجاسجذملا جينل ازيد خد كدالا اذنه نؤضواغن حّيفل ارب بغرس ذهل انس د مجان النا
 يزاد زال اطدت ينج زتلابغنلا اناا المَسَوَل اماعم نصل شل اذا

 أ اتعالمانبج انف د تاتي اغاني انامل نام سع جزل هنعببا
 عمرك ادجاك/ه تعا دنئد الثا انوا نزع انج ادني تفز الك زباج ل
 | نلعلايرل لعل وكيت لادن مضلل خدعمسدم اح وخ اخ ل اذن دلما ل1 جاءنا مش انه نم

 ياك اان عز كي زوالرزيو صاف ملا هومر اجرب ل مجلا

 لعنه فج اانا دل اذ ازيد ينل د يجول نافؤ عدن ا ناكيفضجفالو ملال

 لاذ لجواز خالف 0 اماديشا ل مادبا اط بل لعز نيس ارلع ندهن يخت

 ا ”انهرتم ع زلم دالاس لا نافل اب الاطعانضلا دك لعل تار واشل انو ادعي عج ظ

 كل دانبى دن لاي نؤافت تشوق لطم بتخاف امة ٠
 ليت شاع اهئعزرم عمم ارش ةءطعسةاهشرل امض لبد خلنا ناهز كرست وون وما دذكاأ م

 دايت اجث ب كتبا نهم هواك ثدانمنلش عاق وهو لل هلت اطل لج نيزيشملا |
 أ .تجواإبم عتتواتعب «موستيوت يرسم سين دكر داود ليي
 ثسالعاقم دكر ملا ةاناثش ادموانلا رخو الجيل ا هذان اءالمإل لضؤف ل افي مني نأ اكن ءاءا اذنه نوضراغُم |

 | بدع رجم دس نسب يل 0 نانا

| 

5 2 _--_- 5 



 سرع اره شاش ارض ل توت تدلل 2سلاو لودر إل دجال رايه يجرم يل اجا دعأ
 ف هرازغعف وع امحشكل اونو نااعزب يعرج كحل اهم انيزع وكلا خزف جن عدخ كارل ْ

 00 اوهرد كا نت [جاط ا لا زن كرش انه انع انه كرف لمجال كائفم ام

 ْ و الا نزف نسخ اً كما ءاضص ا نخاوحم اهل اع انم ناننالل قش ناكىذلا

 غ ع .> | يل ياضتعو ريل هتالذرجتعاب افشل هلا نإ صاعنلا كتب مانع
 0 ةءارسصلل انف دهب ة اوت ايادذعإكخاح تكل اهم لع
 الاف اورزرش انحياز ةناخنالا |< منَ يفةقابب كال كيلة اثال اًماناش نلجأ

 اح ان امةعوبا خي هالو لع لع ترك لعضو حلوب اج طة عم نجو لو رن عض اخ كنك لاث ظ

 نعول كرت :لاف كتي ط كداب لافف ةزغافاتنلاةذغجي مار: عياشن
 : 3ر5 رعب سل ل اء دينى نوم َقَو و مدن عطخ ممارس 3 ا اهئن:ءاجرعتإ نيع

 و امرة م هاه كل اطل للون :وك تا اير نداول اضم لوجرمواجرسادل اوهرار زخج قل طنب ىف

 12111111111 : ط1 0
 لات خرغساو هن ارجو نلاك هال لف ث لح ار ننإكْس اختي ث دحام اي ل اذغ دعا نجي نش اويل

 0 ع م نا ام رعمم!لشخشا اناوئكملاعل تراس .ذخ

 * ادا نال هانم اهتمت اال نيل رانا دوما اديان شمؤف جزاراانس ب نرش كول عال ذ قمل

 زك رينج !كاطم نتي ريع منجل اك جال !اناكمش اناواخ يلع يشل !ا.عةلعشا هانا ضال

 اكول انط نإ جاو اجا انامل ف 11/3 ذخجو ايا ونس اذ نب عسل اوارنع

 /يضر لعلم هد نجا دج اهيل اذعؤبا كدا نيتك لضخ ناو دل يطفو يبا نيس منتحل
 نك نناتجسدجوسؤو شال اكل ةزيكل هنود هت غج اذ شب آمال اهوطانالن
 [0قمر ب طماع نع كعب نضل او العون اكولطبملا و كقاناشغن كنت تح اكوهنرل اجرع
 نسم اثنىاذ لا امبالا ضش نئوخاتا اح أف ديا الار هنا ا سمك منسف ناو

 نح اك لذا :زيرءاخشل الضاد دايواظؤ كفي اذل الاف داضش تشي يل لسوؤنيتتوشمدا
 ةلعو | كبر اج مةيجوداو ردع هترعو م خجو اوغكر جب رح او ةد لعل تدان نكن نعل ياا

 7 عرعر ئحلنعذع 1ع دود حسم

 دعوت تنك زمدزج انادي نعل عض عار وبا عسل 5 ةالابكت ةئسياركتاعب 00
 0 ا انزعاج زنساعت |: 0 انك ايلا

 لسير انا ةئاام تللنل تقلد وج ليمن نيل رع كت ن !ننزث اراك كحلاوب لل اببكل ان
 ءاك يرحل ءانج امده اريل اوعانغ ام دنع غابت وبا انو م و

 اا .الازجج د ازعدع 5 ناطننإ ان كل عاما ”يناطن تنك اهلشؤا هنوف اننا ْ

 ةيضلا انف تلمجرل لطف وهن انطا اناقي جالا بيل هعج وادي كت ارسم لل ةئلخ جل اهراطتلاو عج طمزعأ
 اد ل انك ندع لك تكل زال انه نوكب. مفرش بلاد ل ا” راكم جريح ادحا وتض للاذن

 رنج كرف رمان ةالادافش وتب رمخإر* داب مانا سوه دا ان اكئااخ -:ةفرا 5 رين ركاز
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 ا يهظرتز ومد وو : نك كلو طفايو انتلافالداهف ثغر ام هند دال انف هيف تانغ لدلك

 ١ او! اهنا ضقرحيو زبخل نوكتد ادم أنلط حلم اواو اًطسْمَرَعر الا ١ 1و كهيلاوهودل ثكرثعع داي

 نك غنم تتار مش للسؤال ,ل ان: غلاك: انوي قيسوللم ا انتلشن نوعا ايف ىدنهبو

 معلط قدسنا طرا دانخ عقمالا ةلهد اني َكَنلْوَْس ا 0 علا لافن ناكل ل اذ

 تالا ون كيت نيطكت ف أني تاياهندت اراهتناذاثا تا ساء هبل تاع ءاسإ انشا اَضَكلؤن م نوكيام

 | انا ام اطبسس انا اف الك عرأ اختلال عد ازرءاكان اهم شمت مويس ينط ص
 00 ا دس ا قيس ب10 هئا دكان دا اعمل وعدنا نه دس ن وكب | نميلا ١

 هياغَدب المي اهني امين تاباهن تن 0 يي
 هتلاب ايده رمل من ]تطلع ماعتقد هانل العد امغوزم ,اهلامزي اغلا لن انل اعمال لن تاهندا

 َْ ارعاو تح للف الع نتعب اقل 0 ادد اكئرحمشب ةعتللذ أ

 00 ع ٍيفرعتيرلا امن اشحن :ونلاعفر ثيرحلامعذأ انا: :امدا

 المان همؤنو نم بتول 1000“ 2. .افازع از لعمان نالت نعو ان نات
 مادي تان خنتذغ كلش اف عزان اوك ازنئلكب تخط طخ ماكل انهب لكم
 مين اه فم يضر انل لعبا نبق ا: مك عاط وز نهال كأي عابناة ديالك طلع كلا

 كاهل داري يفزخ اع ض مْوَمقمْب' نه ى ةلوتتونولماغاؤب طف دتتشم يتوب وام فض ماذ او كيلع ثؤشم ميغ |

 | دبا فعال قانا اين منيلت وخشية رانلثل لس ةوعرمش اكنووربورنوطملعيإ دجو مانا انداب ا

 لض الو ك نعل طن اكو 3 جانا عاما ينؤم اطتانلج )تالا جرتملضر لاكن اطل

 ختان ف كلذ انا كلر اري شادن نو لضالا» اتعرف ضرير متن مذاتنب كليلذا
 0 ب ملا من وكس مدمن شوي لوا اضغب كتي 0

 ميسم لملاذرإلملابلاإ توملكت اذنه ل ذم فرغصيرسانل انالبت اذن ايفا ف لوتس يب لعل لف اكن ١

 ع مةةدجفي احد نا ذادسمون يانيزم [مزب لون تت لفارس جت يؤ دعني مضي للا
 نلف خي اه ااعز ايل ع زب لعمل اس نت الشمزع اندهزعد أل نعت لع عدم تو مانسمزم ماغنإ عملت نعل ييزعزم ١

 أ ذاو:عطنينالورلكذدابال لان رلعالعق) ارحل! تطخ ف لوني جيو با اوطمت متنا عني لمار اطعا |
 ظ ل مؤنمذاتت لذ لتفاعل طب ليكوخ مكي اذيؤاعاطملا ريل ماط كنلجل تان زجنت كاسر التالا |
 مسه مهر فا انف ذا يزل تاي نوعيات ذ عكذ لج ادعو ءطغالاةاكلع احبنعنولم الملوك ْ

 تلا روعيلتما | ةةدعزخ نيا مد 201000 .دتقلاعل مب ب تلا

 | ةئايلوااع سلو انش انعاطباجتتل الما ل

 ا ا 00 هشتلا اء

 ا
 ا

 | مامن لكل نعد دن ابان مدع امج نى ايش |

 | وفك واللا هفيغبسنس اهغيش امنيتي تن نورتي 00 ْ

 اد هاتاةنممكرأ اشم ناز اةءايلواعاطو دعاطبب جوع مايا شا طالبا اينتل لم ١ 2 ا



 عبو ويح ا ديس ا ا واس
 اي لا ل ما جل و السب 2 101 و

 2 ياتي هميم رمت قيم 1 0 متو يي 21 2-
 كَ كي وس و حس اا د ين ب اح ح

 0 ا م م حت 2 دا
 1 دمرع 6 : اني أ 308-3 يح قد 7 < 28

 | ٠ ؛ د مع ا لو اح سم اي جوا يا
 . . شح . “ل َِ 2-50 < - 5 يسال هك -ِ

2 
 |[ ع راضي تي اذ واهاظل بسحب مهي زرع ثسم مني دزعد اذ فك ئاواو ب اذ قمثهند اننعالافأ اناوماظ ماَنلْواَعاطوأ
 كى 0 ||

 ١ 0 ب احول الا اهبل يفرم تهون زعاوضنةنووعال مل :ئلميرنهحاذد ايما نش فوغ
 دس ا 07-1 0 1 1 ا

 7-2 كلن مطت | ةرذلا تهزم زجل زحام مهو ةونرل اضل از قه انش لل تجاذت انج
 #2" يحوز 2 ا

 هشااناموشلا اا ايانوقب ٌةهارتعاناسمل امن لضفإ عورات از زج تضل جار 00

 2-5 ف - نب حلا 1 1و . -.٠|١ ٠ .ء ا

 هني د ىدمرإ | ةنانكتل نينمول اوت لكم كالَسِد تكا ةنانل اني: جز سلو 0 : .
 22 : * ا

 يع 0 [منهشينا ل دوب 0 6 د 0

 اهاووأ طوب هياط
 0 6-ج :

 ْ اوه وتنام 2 0 : ممل ااه نرسم ايحالمنش اهل اهه معن
 1 اس ه6 ©

 | جرت رونهط لا لم ذيل تايأر اكنجلطلل قانكتل كر انتخالاتءالنب الانيا منهل مصيف اكتب حولا سانلا

 8-2 م انوع ل [مالا اننع نيلَخ نميري عالجت لعد ام نسل عزهم نرد ضرع زيجو نهج زي نيكل
 0 الادب انهيت شااء انال اظن هيغل دانا الناظم ثا ننيلا نعت ةفا دنع ناو تعم
 | | هلال اكو اذين هن ادخن ءالاوعي الأ او اوما !انكاكن اكل كسي اف كلَمَتامْل ايزو

 2 ا تعقل كان اطنيكج لاف غاغا 5الدب تهب شم زيارة شع اذنث ل رضزل دن خور ياخ ؤ
 |[ فيي تعض هيتبال اهفئمنلا اهنا ركب لعل انءانت ىاك 509النهيشسئ ا تعا نالوهن تنادي يكاد ١

 ني 2 >2 0 رايبرتغنانطتاجاملاةةةاندن
 2 وفلان والقال كك ظئانلف نزل اتنلا
 د 0 اشاثالاةطمتلل كتان دل لفعل هش فان ذيك كاك فلعل اف تنسج ناشر مازنه
 3 د ةنلسوبانال اخ ؛ قويا فؤعاومقد خا مكد ل ارئان ايزذاادالوا اطانسا اوف اك سون وخا

 مكس دي | | كليب اناطكسوبت امنئوبلضاكساةدالزمتناف عل خرجشال نين از: طالما لم كتانغ ئاذط
 | | اهلانعةلهة ِةوَمَعي ا تنل كلج نطل لي ناداذاولذ امورَسعمب|مموميسمعءْل او ند ونش ناك قرم

 0 |ملجانرتم او اونا ةوثقن افسورلَف اغا ع شال عفن إ رئالانوكتاه تمن هدام الس
 برست أ . | زاتومي معاد ةيكتند رام تح وينان اةتدوتاطلك اوفا تنسونا كلذ قطان
 نم يريد دما زال هدتعبز انن نيب نارنشلا ينم ع عز تجزع رزدتغ
 0-1 | نان ل اهل اني اعز ؤط ضمان زوي بقظزعتع كدة اذا ازئاائهيضاف
 رنا رند م ماما | ول ين نايلغ اكل هيي شاا امخالا ابي مايا نا ذا نبل اين ومطخالاووتيمن ذا مادام
 5 | ةلياكتانزالابتبلا امال تبا اهني دارغتفاران تالي رعت لل الزل اذن نتاوي مك
 0 ( كلانا اثنان غش 2 ئضئيلالسبنبذ _ ”عوا شل 4 هانا: 3 00

 0 ْ هطول عز لع ص اا ىلإ تل اوبس ايو يزيل اقلب لإ هج .يلوصو اون اع جد خجلا نبا ]
 ! ا 001 و 5م هاخت يالا 1

0 

 ا 1 0-0 صايم وتنام 3

 نموت عز نشي لزم 0 ملئ اقرج عطش بيع[ ضال كساضابمرَس اذا خ ملط اغار

 0 ل ١ ل ود عر لاذ الوعي ةش ادم شمل اظذران : نحوك نزع هنا عو يعز نعْيملا ا لت امج نع

0 8 | 
 اك لماذا 7-25 رعةفعلا زر غتلشلا| 0 |

 2 ا < 1 5 و

 بع |ةتأوغانو نعي 3 :زعاملا اكوا دال انام بح اضزعطغلن نوم تمن دنع ا ويحل ,
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 |[ ةشعواطخ ضب ميغيبزدإمطيشزم نون 1 ا ١

 نسير هم ءانبوإلَع اذ الان لتسيير لزينة بتال ننال ناك |
 تسال وجؤ يلاذدنايلهلانداؤذ نير جيلي طل ان ضو انا انيك هادم وإن اقبلت يابن
 دنع كيلا ل انفي كل فتحا كانك اضب تاء ضب هؤجر ن مهمتي نت نوي انكأ سيم فتوح و شيتا

 ن"نوكتدر دب عمت مولد ومالا زن وكن لمع: ئيكل نيل انبق م ثم تنضم دناكذمقا كانا اك اناةللذ

 ليز ع هنإلب تاياعاين تاما فعال انامينغ اوكا فاح مل دب اكسر انالعأ ْ

 قدح أك مناهجنا زكا دلك و ع وجوع انباع

 3 عنج اللا تناننإ انتزع عاف يابا زسظ الان نيمو نال نجتمع

 للاخ ذوب امتلاكه منغيان ها ماا ننكر برت مقال اكيت القنع أ
 34 ءاضانل زفر 0000 ا: سكلاتحلا اح تخين: كتكات

 يحل اهناراوجل ايا ههنص عقد: راو لاول مز تنال ون فا نيو كيان اعم ا
 انت ضيم بزمان ئارختملافاهعؤجرل اماحللذل اناا يهجر من وضمت اما ذنخ وتكاد |
 العاطي 0 سن تلال نان ءزعلذ نيو رغس لب زهز غاده معرب قرع |

 نةنسانلارثمزلعزمعاقاد نع نان يشن م انانغال انركلات :ازينإ تل منه االغزيالا تضزعتل اض | ْ
 نع عرب هزعا تح نبتيجزجوتزملا 00 ليل ل طن ضار ارامل اود ”نينافو

 .اذفافآْسارمطَس اًماناانس تال نر زان قنا نر توؤشالوخف شادن بل يئن تضم وتس زطسادتع
 ع ولعل انؤلا نانهزرت ل اضل رابشت إما ظضرلكب دكار انكي

 ممن فاو ا حضلن ا لالجرةف تلو نضل ايلا اهل نب سومنع] سنع ْ

 | د جرا لتتم لانس نقر طلعت يد مانإ كيا رف كمامل كتبا ذاذال ام نس
 سنت نكن نان نطانالنتس ثينساونم اذا 0

 ئبالابكلان سيف ةبجزغش دنع مزور زجاعت مزجت علم كريزي دك
 ةفدشاخلا اوان : انمانلاتم تركب اناقع جل مترازجزع نا ملهي لاند كو , م و
 ًثانضلإ طابعا ان 0 0 !اككراكف ظ

 | فلل انه كركم ةلكتالاطلإ كت ومو نورا تمن ا طم فجل وطم يزني حازلاط فان جيانا ؤ
 حلا كف ءنتزنيا عاين لفت كيد اذةنغن د كنيط لوبي مقرج عطنا يشد ان يل اطعم ١

 "ثذايان فزنريرخا اهتم ةياوغرمإلاةبدحارلادظ بالا اضاختس نلّس قادس ١
 | هطواغئاو انكار امش هافانا نوت ناي "ايل فلاوسرابطرل اهباود نضرتَصوم |

 ثدايلل امل يطلق جيو لذ نتحمَصاًملو انو عترا طا ساةر بس ال طخ زوج لزاونو كف |
 كذن »قة ذا تان ا نكتار اك انا ضف از مل لب ]حول عراف هر كل دسمس ا انه لياغلا

 | دو ل اهورفوخ انْذح نشا فوج اهينوغللا فرت تلا ف 00 ْ

 نداء تخل يلو نوكيا نق 0 . ااا ذل اج شي اتلاومةوبلا النمص اكن

 ْ هدول لهون اول الل ريتمولا كاس علو اطا 10 ئانالَسدَب

 يانا نالت تان اوت زيا ونت شنمو ثان لواض ركوة حضن شيل طم 00

 لهاا انت انل قرانا لاننا كلا ذطعزميص كني اهني نانا اناا انهكَش اوس



 | د عون ءاطب ايوب اطار نيد ونسوي ون اهتءئئيغر عدو هلو وطن ثأومد نه ئلع متن كازا فل نأ
 | ةيسولاجاتل ىف احمل نم «لجزعت وتل ربايانل نشك ناطور عطعال يلد عضو حل امل بم لمعلا ند عن لت
 شب هبه لا لجل يارن لويز من وكن هجمات قارمنكلا ان ايم ئِطيككمل اوال لع ضتو امل نؤهذ نان

 اي لزم نوم انس اطل انتم هرب زيلاو ءلمالاوتككم لاك ناطاونعد املس يمل اونو يسون كلكم
 ممتن زيدساب إد هلال غرو ولازم مط لتفةداباكلدئلعشالص اول ل شخ ؤمنهنونيس |
 فيش |مينككلنم الغد تدسن كسلا دوم اناني اقاد نوكرتلاز كولو دوه الان زلطل دما

 مم! كلينر اهلوطلو قدس مالا نتا ننغ كان ادنهل جدن كاو م وبلصاك ولف طور زي وفم كك

 هول مان: رمنعتل لاكشي نلوم قرود اع ان ثتئداح ناله ياخ تن التل هت الويل انشر
 تل اثلسمن لسوف الونش لاقت حن ابا اد ونيغزكييط مؤلفي مآل احد ناز وي ججوةماوشي
 رج الاد وتر اديك رتب ةاوتعاو فز مشع اسم مهدي ا نسل حجات تبا مالوش ن ككل لوطي اذن د كداب
 | فل لاذا اهكطذط اهلا انننف كلن اةموتلا اذلهريخادلخ لب يشم نان كليو ةوعتل افاد انيجاتاظ|
 | | كنا اهلل كرما ةدد صفو كقؤنن ك دذان كر هال اهد فلن عجب ول نها تن نعل نير شيخ رضا ادأ
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 ات ركعات | | 2ل اناس اطتونو لغز اول مولات تعتد دلو نفل لز شم اًمنن ملط فل نطل ثامن ن لمان ولع |

 منه ردت 1
 2 2 3 0 يي

 رب اس |

 7 يدا ||

8 

 بي * د | قل اتناك دال اجر تلاد داني راما كنز عر يغب الاذن وان هنا زن لرطا
 | دفن داق نا مثفلغ جت فقام اح ونه يعتتب ام نول ول مد لخضر اهلين عتندانمب تنمل فا لياوطلا |
 < | . | 6م:تني ىبسؤلا:فاؤطلا لن ت اذان ات متسان ينام فخار تير اناني يغب داب تع ايل ذم

 أس أ 8انجللل او تلانن نارين كال دل الل ذو تما فض عنا ؤقييتس تين لادا الل ئاطدج
 | ذل ازطا,يةنارئ مني ماكر كك درككف اواو شخ تيط ناكر كد ةذنزارزنكايلز هجن زعيؤملا
 | نإ كنت ٍضاِرمفخا كنف زمدجونلالملاززل نيمو و اهلاكع تف دصتنكاذ كي تلت أ
 ا

 الجي زيكو مئلخنمدزتااط ديل ءابهلار تاتا اتا وضف خل بارض جلي كما تزال غيط
 جنن تاكل م ينس ؤسر فيل ثيغواد تاير نيِقنصض وتل اكان طرق ناكل بوكا
 جبافراونمشنا مها غانكلها اذان الخلان كي تبول اقرا 5ةالل نشل ثمن قبول التل  خّوتسد قانلا
 هيو لعل ممويراخو العلا تهياخ ونس تهبولتذلالَض ل ابخم فن اذ تهق هنري عندكحتس اكو ئافص
 كلل تم ايالكب مراقي تضف رانعجتنممول الاد اشاد نيل رديت روك يكك يلا وزمالاب تغفل

 |.00:نايالونصيو تجزع ضيف نيئيغ ماياةن.ة.تانيلعش اناولَس ان طللن كو ةقدالشل ل اذانيحتودانهُمعام
 | اهتفرشتنلاءال نيك زل ا نالؤشالاراوتحاذا نافل ملين يزل اذشل ءةئويخ تغبط ساخن لكحاطناب ١
 ااه« لح ناهض عّوكيجاذ كلزن يالا نام تإعتلونل از انمثدا لوس وراي نلذغ ]صفا )لَم اولص الا
 كيرا هبزان تم وما انهذ قاتافدالاد اب يستر كهشلاءافند اعل انقل ان اكون ذيصلشل لبلده اك
 2| افرول تناقل تفل خويا كاد النائم اوال هت فكان دا هعف ادد دص ناناشلا
 لا نازك اياها ئه رانك زيكب سنت تاكو لبورلا |
 امال دلت ناكتت زين شاهي نتن ذهز كالو منيل عل: اكل الو اطقم ةقبل ورع لوط هما ض طا تاذ تحيا

 أدلملا لال بجي ليج جنت السل طن نزم عل وطول ول اليف طال ذر الت ءدابطم اككل هن وكي[ طورت ال هنتي

 "تجد انساب ةزيجمف لل عرماخلل نويل تيدا ذخر ار عطل جلع اناولَص اش يتب لالدشسالا

 مول 0 دكت 8 0 5 6 1- ها و

 41 رار 7 لغلا ] 17 0 ١.
, */ ٠ 
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 00 0 ل
 ,از مْ 0 1 2 م ا 0 0 ل

 ا 1 520 ُُظ 0 0ك 10 6

 0 ا 1 ا رس في : ١ كتي دش ع زولتسو
 جور ار طلع دم تسقي املا يول ضل اف مجرم اها و يع رساذل اناا حفني جزم امان نعل هتيؤحل انونوموساملا

 هيوواباج ذاتي رتجب هال عوغسل طع موب نتي تالا 0 اف شون مقتس ودهن ا دبع فلز تسد ىلا طيور فج فيس اب

 |هفادبع ار بازعبت سن ناخ عراذسإب ريل ءانهيكتهفإ ادلع السن نونة سافر ؤغيالم
 ابار طنب ىزجن /وحجزطمنس تاكل انشا لش هول, اذ طول ثلفخاط َدَس لوطي ز بضم اناا تالا"

 | انهن كلّجن اكتساب انشا اذ مليم ماغنينشا مري شايل نبالع ارنا هيض ف زيك
 | ياهننهالابنلا اذه جان قااونت مش اناولَصِزْن محق اظنه العم لاةهبا ال ننل انه ادنعزع
 اكو هظر نيالا طثكي ككلذ زك ميوازغ كظ كلر فتك اذ نذير لال الخ تلج لول تلظظ طنب ]كاهني

 ”لل انهن السل بار انوظ لظ وات يول اذهل | نافاتمال خل ]ذهول اقم زخم انا اين: كه ا بنون شكت
 ارنغاه :ناكح لكك فدان تركيا انف ده ابعت نبض أتز و تسول خوزع قمل خازم
 هلداز ثاناواَصإج كلاش للي اجل امد .تداناولصش ادعوا انل انزنكلا تهز لج دانس ءوانل ىثكتس

 :اعآ انيشنم يرو جفاك فال امتعلل خرم امم مني ْسكةموضايلمهظ نك اذ اماه ليد ناو ميل
 05 قبالّصأ نرسم رتاذوإٍةيزع ير نا 1 0311 ا ل

 ْ ا الن كوزل فز نزوة مالح انطاوط ياس انام وام
 هر ا

 دب ل دانْسابَد كرا فهلا ,ملعيلكهلذ هظاذاف] حو عسم فاعأ 1: 2

 تي ااه لوسي ل انااا زي لاوس 1 ايءئتتلا ايلاف

 اذ دب اطل هن غنع ف دقو قال يلع لذاولَص قلب لالا: وتكرم ناي الالات 2
 انضناللع ايتغاواَمتل ا امعانمال اكن دنغيو عنادا اذا ءزونجف كّيغاوأل يال جارح يبغا فاو

 كلا انلكتتالو شيال ايل لح اهدط اننا رضاه انا ا زال اناا تراطلا
 زبه عد 00 ,ىعما) كلت لاو كمهللدت نيبال ضسراخجلا

 اقناع نانا لزعاتجوبناهتع ل نوت ز زيت ضقت أك ان ا ول

 رت زالاطه ل لجترن ةفامخ قلع قفز تا نلف تمت تلاؤ رق ةةذنم تق اهل ىل ان كاما ل ومب

 تنشب انك 00 اع اووتلا عانبرنثكت يدم مغذان ان: تف اطوال

 ا تاق تلي قالك كت تلافن ةمقالصاالل بكن كئرغؤ فبل ركل 2اهنعَ
 رس اهل لنج بل راسة اذهان كج ةرشز يتسن يوغا ابنك لاش اوبشن

 : د ا هي ور و و حطم
 ا للاخ 8[ ناني نباتا لا نمنع طنسودنم ننكلا غنم

 اصب رع زم اوك عقل اعلا أك وللا انونراجا لالة نونو ارك وزهماي

 فلذا امل اثءداغ ءامتحت < توالتسلما أن ونانولايتتك ان اواو لش لان فارسا ْ
 حو 00 نتنمولا نمثل اخينا الامق لبا

 قع خ نش ءادانانلم اكونت 10 ل |
 قار فا شام 0-ان سا اذاوممصائاومْنصِن سومان ا ل انا يشمل

 را ربط مالطا افطحان العله يسم نيماو جو هادصأ .اولو اوهع باني حام نال عاج ثيرمملا |

 : 0 اليخ نؤجوبا اشي اخنم ا :طانع زازا لبق نالوا



7 32 6 

 ل
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 ا
 يات د21 | 12 ل ونال لاي لان جيجا عر طن عجانتل اع جاز نهجهلاودع أح ايئاباوبخا امن الخأ
 كر القل ناظم ةركز لَمون اتاني باهي نيم الع رءطقب ل ان ان شنس فلام دنس قالا

 0-0 ظ :

 2 ترا الها انا يواف نلامالاباخلآ هزني ملازحان اوكا ضاكَن اكت ضع يطع ان ضحر رم لن ليغدح ١ جرن اك.لدانلإ ل:

 ياحي حك قطط اه انقل ةرطعا |. اول نرككت هزل نالانعرس انام انجلو انش سس | قل ا اند تال انكر
 ١ ا ا ناك نوثيس د كاتي مات عيلان قت نون ةؤل فد نوت نت زلانههو سل ايي

 مد .| | مان.الارالخالا اكىطغملِجامةاز غال انا دهر اهنالا تالا هلطابل له دلو سد نعال اكنيطن ليفان

 ْ يمحو اذدان لوالاخغل لين ون تداول .هدافتنو اكرنتتللا ماماكاد ضيم اظل ماالاداجخلانه تا عشسلا | (ةلادجيمسملا
 00 مالكم تا لابن نورس اكول نطوط لعل ضر دان نفخ مادتي نع ئنّدصل

 م نق امال طالع مناد ليف اكناكب كرين اك[ اذ اف تع تل لن يشلالعلا نول بدا ع ادت

 0 >1 | لينا عونمنتيضزب التوت عفن ابنالال يمان عل )عع رم ضجن عنهن نيم 5 كت جغأ
 ا ا دااتنن ااا هال خيرت للمال انه اتيان كله امل امن دالغ ل اكول دع ايزكو لاف مه ادع | ْ

 | دن ..| | لعدم اك ساتعجزعيا العلا اان ادني اقض نان راضون نول ايل عت نافل انشأ
 1 6 6-5 5 !تلج د انمصاغ كلّها هراناز لعمل انة ذو رععشملا ل عر هل افتر عصا: ضن ع من نع ظ

 0 مك الل احن لماطاطخت حدب: يلق ان اعضرلا ايلاف نط ضتتزمال امورنا خشسال نيام

 احح رعب | | تالاوذملف الضمالا م لعقمضن ونسب نيل نايل نلف ثمل اا ايلاف ضرالاق ةذضج نادك
 اس كج < “|... تتكلم اناا سنتا, نوكتمات كتل لعب ناني نافذ أ اني اسس
 1 م مم اطعل ةيبصنانن لفض تني اه غيفزل بويل ايها * الاد ال شل ات مارال ولم يحس
 كو تت 0 اهتمام | اراض اخ ا جمجخرنل لل فنا تَبس 0

 ا 6 6 ضاشاف نإ 1 ! الكم يام داظ الاون يوععز ا خالل نضال ا ؛املالع مرفت 0

 يح | | نكزتضتينؤم دعاتغال يداعب نيام دا عل نير علب نيذعمورخ »نسل أك
 ْ لعمر 7 ا فيو زهبضتو شا تدل نموا يي طا التشسلؤزتوهو و هدضم ينمو وم ايما سم انمي

 اير عمر © | | اذلاةكةوير بي ايعاظفةلادض نا ًنخانإ مدان التوصل ب نؤير تشل فرماج لانكا لف ظ
 | ل 3-3 لف اورو امينا عما كلا د ا ةنلالا|
 ار يب ته | | ةماعلخنوتنلا ونيل اذيينن قتلا بيوتمل نايل لخير ونيضلا فاعلا

 | ا ع مدا تشيل هانز يشل توات )| بزعل لزم

 ع ا | ا ع 0 انتم داطدتلع اك كم دان كل وسنن لوريل وج
 5 0 || |١ اقلك دك طورتانمسن ًاةرندس ع و الفادسع لعبد لالا نونضرعدزتل عت 0

 دو قبري لَ قا شيد اهرل انجلش الص يه ل خةزعش اظجمود ان ديكن دان دف كلب نال اهني لومي ظ

 | كنيس >| | تكاتف اراؤعساو اطول ا فس وسير ارضا اكدوا سنع في كلن نائل لذ ككاو
 ْ كن يع ١ 2 ئاح ديلماجام! نيزج ثدام نلت أي م نط انا 0

 2 هم اتناول نان ثنالافرط كب كل ني ملأ ل ؟1يؤىل اينز نم
 ا 0 ' ا 0 : از دساوءاوضالا م ومعتسسا اوف رطنذف ق نع طاخو ةرجت لالض سان مس ل ةبلخف ل اذ

 ٍ 6 طاع 0 دوز فرطل ل عْوضَمَو ا عصنل او غل انه اهلل جرار ورع الازم ازاز تكا ءالمجلا

 1 ا |[ 0 لا ادا ناش و اال عمو سل الا اطاذخ ذل تل بل و دبا حتل ا هه ضنمن باب غيوم اذنه
: 2 

 ١ 7 : فرح ا

 0 ال1 1 ت7تتتتتخخخ١) ل ١ 8 ا أ هلاو طعس لسور لاب نيج ناو اكان نسج الا لذ ن اذ ناطمتشل اهنا انينلثن [كهااناهجشل عت لعيكراوها
 36 ب ا . 50 .٠ 6 9 0

 1 يا 0 ١ ا يملا ]0 ا 7 رنا
 1 1 شف ا ير دل س1 كال



 ٠ 0 "يل

 ا 0 206
 10 ا 00 ل ا

 2-0 -----ح "
 تجريم انلادربانصا ل ريكا ول اكئذالاجلشفل ا مهاخالاشلال ادن نإ نعل اطل ثنو جف لنج اً
 يطل و انكر دضو تدل كنب ظخفااذباف ثنايا: وذغالبل هي ق ةءزغا ياسا درباكاور انما ٍكالعا [كسادوجنؤح
 0 مةلناداوفر قضم مضمر طل زب مي ذساوب فان كاب رالش الهرلنس ملغ اوكااغاطلغشم اه دوج َقلاطوس

 نواتس نةفن راك و اح يكرر ا اكاطخت |

 نقولا ؤمبتد عدن خير اف ىنبسنل ن اك يري ز مثل تس قي لمان لال سرانشإ] يقتمتن اةيحجرم

 | قلع انيلاوبسوميصنل رشدان قالا لنادي اذه ْ

 | ال اًعموُم مافل افشل نيت اسورل اهلعفمإ] صال وبخا اندلكك مَشاداداننلكلازهجمل اررئشولا |

 دا جة اينما نحن عنب نم دلع معانجاوم ولا اهْهَدل
 ظ يب: ءاذلاس افق لج الغ يزعجني :اذطإ لوطي قادت مان انمم لانني و لززعاقلا |
 | لخلل لف وخد واولوزغ داعيا تيت نسال تبالل اتربكل ةيزالااذط نصين ناحل تلوين |
 ٠ لذه اهنععأ] اء اوشنسزيب نمل هيقلاة عينج عر فينلا ]عيت كل ينضب عانع معا

 0 تالي نين اوالو اوضح د اواكو ا وز يبيح شا 0

 خو نملة انلاءان تن كل يي ل ]فج تلاونمنم نب جونا نجعل عد عة لع نبت
 اذذيبد "تال نوكيا اوال امك اهم هنا قاف ذل ل اظلم الكعمب ةقادنعموب ا
 نا لا ا ا ١

 | موا. اولومنن اوكري نس انللج 1 الون يجستلا لعل[ نزع زعد ضلع دل
 0 ا ل رو 1

0 0 
 ايف ضو سكيب ]كدا ظن اذا للنلعذاإكتل اصح لونلد بمعناها ا[ |
 ؤ ن نبقيك انوي وكتازنوعش دينها يأ هول ثم هةمزئتنلا خم [سرح قالا ذل ان عغمتجج زعتر حل اع نن |

 ظ نيزنتتلا ( هيما بعمل نجزم ايي طلي حصل ونا طي زكاهن ططنر 6 نوكت

 ار ا لب نافل
 0 نموتطن يزود نعلم عناد نعئبال اغلا كتر حاف |

 | داناخلجطها نان نتعرعزعننازستمذجت هجن زعن انالا اناا ئه يزل ذط أكل

 أ تان سالانعل نانؤاليضائل ا يقيني انالكاوعن وتكفل اب ارابئهم الو قرعشت بمال

 أوكي اكعانن كمان 0 اه مدان هرتز خد وخان مالا ذط دن لزيت

 ١ لبن عتهز لع < لاواش ارصشاول كر مرممتسازنؤإ زميل تم ل هول اف شاول خيرت نماذج |

 أ ْ | فخ ةلماغاانط مقفن ل ضي دهءاذافشمال لاول ةضاع انا تنم ل ان اين وزبل اضيع زب اح

 0 معالج دار . رم رظننلاطاطنف نارك اكس لو تيزف مجانا رليظ الكوع تع و لوما |

 ْ 0 !دتشال تمم الوتر كاما فذ ال قتيلان يا دل قؤلشإل ةزممتسمد ١ ظ
 اك هال اغلا زال ذلاتل ليز ذل ايل اند لص يفرون يرفض ماا الم اهيودا
 0 كاك كح كو سل يب اونعلا هب وكترتس مزج اف ١

 انش هتف ان طن ان نال وطي ةو مجاب اسم اهدا ل ضنا لزعز ارم نهج انا: لع زعدح ا |

 8 انطدواف 0 اك تدوم ديا راعزموتاننحا
 اصح هل احم جيس صح ا ع يمس



 به جنعكتسلا ا ا 05 دازمتغال لاق فشجوب لزع

 لأ !كءال اطلانكف اق 00 اباد الشمل وا ةعيشبإ»

 أ لايلشالاز نامي لي م ماذا بام نوكيا ئه اف دي لوا و وه كاد

 1 'لاريميج اعل غوش زهتز ل تأكل دحم غفيقس اطلالات لا اذاورلاو

 0 اني |يمداطناتط تن شو ئالافطم نعي لاب رم اورتبم امال اصل امل لذه ثلعح

 .ش 0 ا ايعاضفاءايامراظناووطنن ال زساذجز منغ عطفموف ان اويلي مامءالاتا
 نعناشال اك يضل امَرْدَك بعلَصف فخم إي رئانت تؤ ءانوطالاب شرق
 هافبرشا طابا شاد امترعلاس نم انشهزعدرانلا نوح نوني جس انزع |
 هقومتلفف مغشلا غاي اضماظلاركتن ماسالا عمل وذ زي وهل فم دالملاد(لطانب الود نؤرننتسملا نم مانالاتس

 لطابل يما جنز نيس هاش تانك اوشا

 لد غوغل متابعتي لن: ددؤم اطلاع[ امالام زول وهف كد هش اهنعي نعل نفاذ: طال اخو ْ

 0 الارز ااا نزل تلا بوز ا.د نونا |

 قرطاجف ضير نو اصر بخيل هذ انك اة فم دعم اهيازدنماءاججؤ ميز ولسمو صان ظ

 | هس : ولي دعدانخاهب لج رزعش دبكأوهناثاهفةف قدرت اهيا دحو نضيف ةولَس تل ص
 | يتم اهبرل ذ اتكدسح تنم ونزول يستاهل شانبكاواناهنؤل ذاق: ل وكم َسرتودنب انعم

 ا افا نعاس هنن ناخب عيل ناطور اخوتسخل اذ نهرو انتج تون مانعا نئيئ وهن
 همس ع

 | ىلا ق د قلوعتل لل ةومقتس كال ان رحاذ ني لعزل لود توما م انااا ازمال إلا

 0 ا نعيزم ات خوطهطلاءداببع ىو موه ربل اواو مشل و ثلا
 | ل واذ عرس نتالطلا ةياذكوصت تكانت رطنالطلااوانازبعتساو نمر يم نال

 ْ الغش امعاط كاف كدي نفؤخاد مان طا هدام 2و2 ل ضلاع مث اطل ايلطو انتل لئلا ١

 1 ردا غال انا دعاط تادف يزل اهنا امضازنوك اذا زانف للف تلت كااعنف

 ' ةطان] زكا اييتدالبل غل دعت اوويخإل اهنشباهظبن ل و انماش ناضل اننا ادع ال د باطصا

 | 5 اذ : | :دوتح جلت ل اذ اتي ظل خم ذل مارش ذر لفل خو زعم ل: وص يالو هل ولف

 | اعل اوربت شات تسل افا اهل زال لنبي كتت توما ايش اداناؤاغ نادم
 | نا انانإ كانا وذل ولن نضج 11101111117
 | كارم قذفت اق فد ضلاهتشلا اذ رءفكضقن الداني دزجرتيلو ني آل افعل نكت اضف اغتاظ دل فدرؤهل
 | لارا ييلعإ شلل اطعاضب تينا زعن |نيزعهجور عزب ل ثضنل ةيديتسلاهجه صال
 | هيلا اكسال او نهي لوز ل طاطج ا دندن اذا نس نوكيا نئضرطوكوْزجش ندا انوكيان بح
 | لطم اف غاظ هقيادض نؤكي نقش اناناس اَحام لو تونف كلا عنضملا ثان ا

 [01:نا طلاق تان ونرجع أل ةايئان تاتي لوس
 |[ د دوه اتي عش كلذ نوكمالترإ رالضلاهقدازلاب لانضن وك: ةشاناتشماهت نود ش إنا
 0 ا

 0 لفشل نرالب اناملك ااا او مز مما ذي ماك عن وطال الكت ولمالا
 ام ئافلا طحت ن اكن ك1! نيزالادنهزع تنازل ةغالنع داعب
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 70 رب ١ . ول

 0 لا 0 16



 0 0 00 رضا 4 4 1 م ريل 7 9

 7 را
 يطا 15 1 هاي هأغ, 7 3 .٠ 5 41 : | 1 00 ١

 أ يما ترجم طيز تايلاةمالا»كل اذ انام اخرس نلت اليل | تلملاه:جرةانا هما
 يذل دلع هقول ذلادلزانالف تمنااالم ل نما بعفماجد اًيزعيل ذم !َنامض ادب اهيرعرل ذماز صال

 هتبازس شاول كلش يلطشماب ازعاج ان دانس ابو و عويد اكلي فيج نم عراذملاكة ضني مام دكردا ن ناركنم |

 1 مصر الد انامل ان اخ اا عدا يطا زمر |طتنن اوم :ال الشال ل زجلع

 تل اة وف هدحجج 0 مافي اط هدا دعت نما تتنلانائدس هيب لع ازمات قيم يلفت تن | اي تي تبت
 0 يل تيرم إشلا اهب نإ ل عرف كشكل وس ليس فرع قطيش اها مال طفل ل اء نال تل املي نجوما | 35

 ًانيبباثل' ادمان عفان جركعملا ائنيشِل فوط عرتعو فخار سس ء اند سدي تلا اشاء اططا امانا بغل | | ير تشي“

 |قانتشمال نيل مدن طع ياسا ال اونضَر ندم مرفت اشم كشلول انماط غلو دع ءاربلاواننالاو ىلع | يي
 |” رعر ]يم عك ىسسن لعق اك اكروهط الاس ع لدم ك1 1

 ١ كباب ارا هاا بارد اوابصا وما [ةلتالزع نري شاج سانتا 2 21 ا و عقر 2 ا : . ع ا
2 

 ظ 0 يم خر ام نا 0
 اتم اذن م ما ا | زن 5-1

 نيس ا مسخ ايل وسخ اياولا ضب ونين نعام عضومومه منيل [صْرالْ نط [لانابمتلا شخ ١ ع 0

 2 0 ل كارول غل ل١ زارا ؤ يي

 | ةكملالاوعني نيون جعلك الاديب هال ثمينا ةرازز اذن اضياوشمر دقي اطمل نءوتمنس | جت ام هش
 1 وخل ناس لعن ابل ؤهزجو انساب اال كتوذع زول ارمي اس اكول ول زري اوأ الموتي تن اكول ام 0 2

 | ةقطانعل رز يرزرمزع دانة دك ل لغتان مسثلانة داني فمانلا ةنانغتلاعن امل رئانلا مان | 152 كتير
 0و وع 00 اانا زخم ردع - 1

 ميم 0 هدا 0 انتل انام 0 8 0

 لكل اف مسا لال لة تالخخا سس قوافل نيش ةناشتن اااه اخ اذان دايم لاند اثنا | 9 ا
00 

 ةدالا للعم نخوض زئزالبل طلبا تلد البلل وتو هرسإ هت مونت دلال رون انآلغ سوهو
 ىداني وق ثم اا نمل او لحجر عمت اه ده غرد وا نعل اجيال ان نئلعن انما اكرر نبا لالا

 كال ط لاف نؤئتنل فرجن ان ذر الرافد الوان ذل مانيش هينا نئن الفن الاد

 ”ةقانا ءايمن ل نماهبننذين اكن اهييعمذضي لاهم بذاكل ناتاشا اني بان لمنال اًهداَْيلاعطاْْمْحراَهلا

 ترهل كلا اهكهل لدن اختالس ينط |( أريكة اةلكتب امين اخ كيا اك نهيز ة الوم 7

 فمع انكلا رغد ذا وال الإ فاول * اكنوكَن المع ملال ]نخر لاه تنحف الا تان تل إخ

 يوما :نتنازاو ءأمتلرءاخي ىداثيل غن نؤمن مدننا لطم طمس :الاقموشس ا

 | ]2 مال هابل اذن نيداننإو فعال نع الس تال الارامل اقدام
 # اهدا يجرم ل نهي اللام ا, عزمي مالنا هزفتلم منان مي كتمق مال اه خخ نجاط كان غاشلا ١

 اتابع بن ننام اناهاتتل ناشي !لءانوككن لمين 2من هانم دانة ناي انزل اهنا

 ةماواهلض ان لالا كولش طراز نيب فون زير خخ غفل ةةنالزيبامرطلفلاع ْ
 : ةورخ قفل الا نلخل انو لعل اشك وزيكلا فنه:

 ا
 ل

> 

 + 7 7 2 تتيح تا 1 0 2

 هلال 2 0 2 ريحتك جي عر كتم وز“ ١10



 كوه امزو تكيحح امنيضالن رخال 2 الخ نونا ار هلل زم

 هين ؤطلال ازال اهب نول الو ا سوا ولون الانا ندين اليك نما لسا فال وؤتغ شن لج غلام

 2 فن :.اا مام مهن لكي اصوات وامل اًمداض صين الاكل منئذس ممالك نخوض ةساتعل

 0000 ريك هوا ام: مجهز لكنا كتان اقم .ٍاظن نايإاإككم بهذ

 | ستتم تنس ودعت ة نفط تتم اك غرك لة مزعال اغا يبتضف وير لن نس ةيك )هن »تهل بيج نركإم نت زلاج نيكس باطذ

 2 ري جب
 كي
 تا
 كر ََش -

 2 2-8 ج7 7 9 ا
 د دكت | مصلغلاب اجور موضي لال الث : مونت اذ سلف تالدخاو اومونحت اهبرغ زمر شمل اعوام

 0 00 م. يش جمس خلت" الارامل الزامل ف عئكد اني ل امر ارتل اوكي تيك ثلا

 0 0 + 'طعرانم تال اال انيكك لغة ااا كلاللف هلنشف

 ] ني. شر |١ توما لالالا ظغزيإ نانا [5 راحت طن اهيا اة ئه يزعج ز او هز مز رشا عيلطب

 ْ نع كر ا انهن نول ومين انوونييست !لوطنانأاءؤبتكموانعؤتعشادنخىاكلث ل اقرت )تيزي نحتلا

 9 كاعنس القرن اهيوعشت نكن نعاكانأاهيتشاوافلاائبش مالنا ا

 نيكي 02 < نوكيا ختي الاف نهال ننال ا عنه: نقال
 | ني نم ايام نيف ايعتفت و ان لوي فقامت زوز موا تطشم نطقت

 0 0 ها لينا اد يو دو ب ما

 ْ ا ف تاناتعودماتا اهلين لرئفكلذناوافلغسإ لل اضل كر تنم كوم ااذط ناز سؤ 1انكلن

 م 365[: مدلازاللط هعدحو ملة بلكت هرتشتا انضم االول ينساب انهن انل لي ل لاي

 0 كارلاغن اهنثو كعنذداو]نانادتبلاف كلان نت مهنكل نر يسيدب رج هزعد لنعمل كك رع

 اتت : 37 رد اهنا ]زد ءالديلا ءاطجرلاهلعنيتغانم ماينف دج هاج ااندعتف قالو انت بش ا يهتج

 انيس يب اف ىلل اطندنصم دن ضنيل ا تازيكاج عنان عيش زلال افف تنجو اعاوث لزيز اعيوني ا ذل او
 | مور كس لب ةلاخلطاةرالانش خئعسسل اهتلائاطإ اين ضز اسلم نجا كلامنا لبا ع عزت

 ا 57 يذ 2 اناطان للان اسن اك لبن كك نادذد !هتلل انزهك كل بانك د انهض دانرل ل اًهانيدشاكلم

 0 يورد حدك ةفاعميب دعا انةقعن:) اه ش لف الل اذف

 | -0 0 / املقتلل نيوماودل | مع ناطور اعز عم جاء نعوم عن داذ ماظن زكا ناضل نفل اككتمن انينبصلا

 ا 0 ّى يا انسان يك نيستا ان ناني: ذلغزس قة ان يزال و وم

 حا تي اهم تاج هدب بيسو ناطج 0

 اد لقرابة امل اهنيز بلش لعن خدت تلانانوتخأ مكن عدم لينا تلاواراجخونن اذن ابتاو

 5 0 ١ ايدوفك وو كا دثمكاطلا انااا
 ْ م 2 هيفن فز كلل ناوفتعز كولارتكل ان رن اوكا اكيابسل هلاك ججرع ل تضف كت بم اغ ضل يد اهي لش ؤككم

 ْ 0-2 0 | عشا وويتتت يل اح امدلاتس اوسيصن مام

 يتحتم | ةلاهن ازاي لكل فز يتيما سن شانك ين دلتا تلكم ديميمع
 اك تير عج |١ كيقطدفالخإ وكت السن ضفلا ةله تنتاك ليال ام اذناكرتل شل لومواهلكمضاؤلا اهيل انتين شم ن
 ين سا اك زن تالة دحام ياخوان
 07 +” تكيس | | الهر نيم انبلا يذل التاكو تانإ ان ذغرشنلاناتعتل نجاد لش ندا خلاف كنس
 0 را >7 ا ادن و كراك حال هد تاو وكمح نازل نهيزام هتوف الة لالا قم اانا



 ل يللا زال يل“ نيل كس
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 كبل اعابالاكم را

 غناوي درع إما
 نارصاعو رارباث/
 أ مزعل ل نراها

 امدصلايصيا تما

 9 ا نس فيس اًةلئاهلوطب انيلااوئبح هنن ايفسلا جخاذان فانيلا جية ضر اك حرت هل طف ثلج | ا

 ل 4 3 ٠

7 

 1 ا ير 7

 0 5 كل 2

 ا 2

 ول أ لوف دو تلا زوشلاودل قل اهيل انشأ! بيطل [ شمل ادلى انقر توتضل اءةدتشلا وتخاف نوكى تن ميفريس
 اة ناكوروعل ء !:اءازش دكلو روع تيل ءافانيتلاوهل وتهملاال اميل روعايرتيل ىاروعإيرسلو ا تيهذ وزن ايهم

 | طحن رحنا لجر وه ايلاعداللداالالكلت لعدم لئاولَص نينموْإ ل مال ظل ل ةل اونا انطل اعدل ذاب

 ننتج بسام اًضرافان امتد دل هوه نود نايس اروعان حمار ازا قجرا اههونزم احلا

 2 :اهخيرمزلب نمل ددانل عدا” ئد امثتد ايل وني قد زإجزغم ل سانل انجح انئاء نايت ان انميارولل اهنا نعد انساب

 ديدن اقدار كتان نإ مسه اهل اطفال م ل تاك ءدانشا,ةنلع ل د نان نا عز يجوهورل لأ وجا

 ||كاييزن ا ادن امثكل نكلوال انريئساءعتق كلت جت 0 د

 دمياط هوك لتمل لل تفالخاظ كال ان كيش جون مدت اطنع ىلاكل خل اخجارتل ديوععبز عدا ل ارعرج وعز

 ِ ا ا دع ا

 و

 رام

 اونل كفيل ان لول ارتلحش لص تاو عشا ان ا:كاض م طعس لص سالو ثياب كس انين دم مالا ننم

 يمال ادد اوشا اسمو ءرتلل يلب نعت فيلا ريف كمل ين برنس نال شي قرنيادورديضقو دز در نماغدرعدد

 | تطاول: ضحتار هير فس يشر اذهضعب كل غم طخ دوه هانا ذ ا نيدوّور سب ضف الدان
 ظ اة و م وير ااطبط عم ولنمْمْكَبْضاِدلَع

 ؤ 0 قمن اءن اكىمنشموب نياكي ام انتم امك عيون م لذ ااشيح

 درو ىلا يش اوهولا امس اهيل انؤطجرن انه لايف ملال اًشيِجتِِيونادل اوجيمالا اذنه حالم بشي
 ا منا ايل كي تلا فكلإ رملي صتضلاو اوراشتاب ا مضند انمل اخ واغيرمّصتلاهتعإ مل سلخ أمن !اييرعشا

 لس داي 12ظ21101111111

 ا 9 سيما نع ةيالغؤير أيس يقللستلا يخت ركل ةزهررن سانا ولم هَدلْمَخ !اذاميجنا

 كنب اند ليلك نكسر تالا العن كني ملاين كايقنا بس و كذ اهلاغر عزم نيكنع

 اًهانل اجا نيب طي امك وو نين ممل اوكك رتل كلب دل كاوانلا )مز نين منابغلانا

 فااكمان دل هناك جاكار تفجر اذ ارق اه زعز بج زهز غم داكم زكا

 :لزاماخلا نال هال اغا شت 211111101
 000606 العلا |هنننط الع مل نعي شن ملال ننال نال اهتم ل ضمتنهادالم لاو نرمي فوم نع ح

 ادت دا هذان فذ ازاورنهكلم نخات لشن ىذا فا نإ ل ومار

 ادت أك لخلط يس الج ادحزياكتال دل نس مكه ل يرا ظهر يفز دحاض وموال هن ا اهنينزتحمف
 ننمايكتل وانا فرن نانؤكتد جمالا همي نعال عك ةخ الل بلير نإ نعد جنين تعتز ازرع
 ٠ ا ع ووك يوومكد ليهتلاخ اختتام كن طئ الزل مدام

 كلذكإورشصن سه كاز ضي اونضمالا انه يو نايا انا اذ انانكج 2 نة ضال دا
 قا .اطدينُمِدفالل ناعنلل تبرع مشا فشلا ل تال ديا عشوا م

 2 تيتان جيغانبت تالا كنار الة زك هاتف ةكتلإ تل اننا !الي كود اراكلن ءاجت
 | فص كلان حَسنِ!الا النجا ارخاؤ زب ذو خو اكنم منشن نر كانو 0

 ظ ا ا رس رو وع :انداطس هلا اهذل نعت هرقنلاو وكت قرشل طخ كرز
 فل قهطراخل اهخ اتارجا تنسون ايدل اهنابانو كك دجال امكن تمل اذركرا خضم املس عند نعي اضلا

 دءازطؤايداكو ىدحنطنب مطل اوس ضب قانلا ”لطو زلتل طل وزاد رجال لوزن و تان الاكل عضم ١

 رت
 0 هم >< 4 72 لب /ر زي م 2. - 1 دارسي ا < 5 يس *م

 يلا سا يل 3 دل 13و حلو حس را د هع جل“
 1 . 5 7 ع 2 5 - ّ د 62ه



 | الب هلق اهط رمل لم ارسم وو: داوطو رتبه اناناس >7
 تكايات ص لابو عل نرنبةث اراد لوخحو رض تاي ثلث نهالخأو مال ماخذ م ماع لضانض هانا: :لعاهسرخ

 * .بسيرب ه دلي . د : ع« )و 4 ا : , 7 ومار 2 1 15 | بى "يك. إ .اةةاللالخت ةعئالم اف وشو اهو ك الترم ابادل اال ا ذنب طنز عم فل ايزل جد وددحن اناخلا | < 4 1 يك < يا ا نناشد 5 5 زو ىف 7 : .

 0 ةقنذل ظعاجد فاحش منلربا:الزعيرتقلبا اسهال انزشت ا يؤمن بالغت الكاب انك يدسلا جورتشفوكلا

 عيدهم 922 | ..| ب ةلتدداةالتافافب الوعي عانت اانض يدي وكلاب تلاد نين انمي اوس

 يملا يؤرخ د مع اهنؤيكءاهد كم مجاز فسم زوال ذخأ نم اننا عزز قمت زفت الخلا عورتا لعظم وح

 معي ءامللزي لان تاذاشكا الل بسلا نلف ورز اخو د ادرتصيو عزب لضازن موطلوسس و ميلا وي وكهل هز ئاذ انس
 1 0 1 و ل ا 0 1 5

 ني يح" | ..[داهياجدلال اور قخروشلنمنوثيشل اوما هرتمل سفر انلل نا ليتل شرين دو ماضل نإ لال كر رالال ها
 * طر . <وع

 نمله علك دس لوز ناكر زعتواهلو لج ضرالا اهيئوطف | ذ غمز طم بر بشعد عين بلا ذذغ من وجواز دان

 ان وي ليمن نال اموال نسب ل تججطءاط انك اننا نوكأ, لغات اورو حم نق ورنو تكي انحالا نام
 ناياخافش اعز د ينل ديل ]لزيت يعامل طعل ار اناني ىرارتلا له ن انزال ق وزي انش
 كين د زازج نهال قيلت نخل شل لهاا كتل عال وتم دن اكواهلطن نازل: تصادف لعل ارامل
 لا مو 70 ١ ا مول 21 َ اًضعل ااا ظناوزمل وا ؤشن اكتاذانلل ةداوخ

 لن ابد لمواطن ندججدنج ألسنتنا نكن اطار دفة عرح العا نمل اك
 راصمال ونهج عراك سلع كيرزمنل الاميل اني ؤباكن زا دوو اقنع ضال ورع يحير جلخ د ناف
 ميرا صايم نمثعزمو يش نبللل اهنعزع نزهه ادنعيزت  يزع داي لا طزعت#زلع [ك داؤتلالا|
 تدب سلا 5- 5 0 58 ا
 أم 5 | | توما أكان اضل بحتمل اهلك اكس اعقب ةهان انفاق تيلنؤ ذل! ةرحاذشاذال (ةةهادنعأ
 | عكس رصصأ |[ فاق انفيتلهاتممافانا ا اةن الوش نادت ايانييتل انواتل عيت دارج ول دل اليخ علام زب نلت نع ماك دل 0 8 2. 2 رك 1 معلا تل هو وك ا تلبس
 أ يرردير دضسإ | اضزغن تم وعز امنع اك اخم فوهدنل ارث طن نو تين كيد غآقل اجو مدس توكاكتمابادأ

 » - ى م . 3 * (ءسم < ةمرةا1 م ا : 0 : ١

 0 ةيكلطظكل لاذ كبت جل عيدزغلن عفوا دنعزءنتمل ان ضعازب كلل اد تعز عه ضم لع خرب نيس ا

 ني عي | || ىعللند اكنلفاكو يف نوشازناءاّسي ةمضم ن3 نوضرتانالاظةوقجوزالاا نط كرز ناجم
 تكانت اك اهنا اوتيل ايلا «ن در يرغب بلع دلجوال انف للا
 0 بوررلع نيفمامضداننات مافافال ارفض ضن ابين نمل لو نعرومعب دلو لزعيتش ال نفزع طل اذكاوشل عاشوا

 يحير سعر | | قريرمدللا اك لفضل تيب دل ناي تجرم اة ميسو أير خانم كاكو مرطب قابل ع "هيت 0 3 ٍِظ 9 مس 5 ٠ 00 1 . لا + 6 ا ١ ”دوزم ١ 7-1 ١
 لل ديل انامش 3ك آباووكا جاني ومجال هلا ذ مشبع ديازعدل اخ ىف انعرب اجيب ل يعمما

 لانة انمالاشاتم هل هاله ع غض اناث افا طناباميعش ا؟ناي اوزوكأتيا ام دارا وق
 يم افحابنبتلال اف قدا جتا ود باطل مت عطل أيس ا ذك جتا حاذض انس قةداد نزعت ع

 05: نوع مقلم ةنمالؤب عل عاق ميد مدوغفملالاةالل عز ا جي ل طنربا ذل ل ةمزعابإكلارلان
 | طالع الغل نع لتقنل لج دانس اريل ههانالسُم اهلل اطص مداعبه كبش اءاونو كتابا جيزحتش لف

 ندا دشل لا حيي كيتا اوؤكتان الجيم فلم شم نول الرا نيد افريل ةله تلال
 ةةايادخ هلال دسلجتلط لغد يلح جي مناد ن او رشا فريج مشبوك من وسجل مذ
 تالموتع كراهة رج فات ةقادْسْو بالغلا ضنود أنا عداذن ا ىادانخ باطلا ذر غعدأ
 70 | | اظن يبيك خاتم لم ئوكحدذ لوب مدبا اره اك نالكخ

 لوي 2

 ءلاكأ
 3 م6: 30 0 3( ا 0 0 3 0 5 يال زاك ا 0 ١



 24 / ١ 7 لأ ا 1 و ل“ 0

 يوك نعل !ءه ل '٠...
 ل كل
 م مخاطبا تطال يو درب يلع ديربإل6 لم دهان :اولص ن املس د دذانءاضتبوتك كتم الط داق أ كى انناكر كد انفاكد أ ع 5 00
 ا[ فعل بارتي الخ اتهناعت أو دنا تنال 22 ع 2

 | ةئاومتلا كه واح هتس 8-2 000 0 وو 2 ده
 دعاؤزععي دول اهبنعاذ انلوعزي المجرن اهم كلهن دال ادوطررالا كاومتلاتاذ اناناس نوكتاكتضراما | 7 0 ظ

 بير وا ةوغيا عننينج لا انطلا داما: تزل ذشا» أم ند انيورلاونلقد اثم داي رج داذد
 | جرو انفع وكلا امنع ءانلابن اكلاوزما ]تايلع مح انيس عل اجتمعب عدل 31ج يس اكلنا

 | مالك اكن « ننال جا نلت انام فض كسض بهم قر انعانونع انكساِئ نابرو نم

 | دوال اومن مضض لان ايش ان ايد "اسم هيك جنا الكم اذ الئ اوني !اومحر نح اًهظن وحمالغ

7 
0 1 

 ضنالاذ ناو عزب جسوم حتا مدد ادب ولينكس ذد اخالرخخ قد ايي نوضمم 0 3 2
 لاكاذهتخقضل! درب نؤزكي مالوقيىنلا خلك ازطالف اطال انوصتفا تمس تع ندذعالد | يخيل
 لاقت لانا كس زعتر كتير كان لانغلجما اود لاو ديخخلعاننولارعذاشالا | فين كن
 [لفاانمالاخل هن شاشتب قجتبم الان اًن اكس ند جزغ العذل ا اضف اّمحا ل قرنالشا لاو نختلل نكمل 0 ظ

 0 0 ,وَمُم نانع] ميزع علا و كنا الاكس نم ىربإالة هاك مب كيبل 0

 ظ د د ا اهل طق مق نع ىلرع| جب عظمت |
 | تدان نتا يضل زن: انامل اجانب ضان ناريسكاو اخ لهضوستحلا يتقن

 دس انعداكو ونال )طلع اتقن ةز عيان عاطل لج بيان للناس 2
 | ولا الة نط ككبم تلفن هلع نر اطضطنيعتس ف قيس ين ةدينهلع تكل علان دعم غفل جفخ تي
 اذانمتةلظازم غال نجاد نط: سالو اسرتي اند نو لانا نفت جخد ::نضاانة نا ساثلللا 5-7 0
 20 تنك فيات انكي تا اجا اخ يطحن اوانؤلاب روان ذو نلفتب عانس أ| از اخن

 ؤ مهلنغ )يوكل نيل جاك رح اخ من ذاب ين نتمنا ألي ىضدالئنولالبالوإشلا مدعم أ 28 5 -
 ؤ قلاب رلاةنينلسااذضإ كنا زال داك لاجئا اسابااقل ا نئمثل/) ناككائرنم ا ءلدإ

 ْ قيلا 0 دج لفوز النمزم ونعلم ابيع ل ارب :انيانكلإ يول ات ول كرون لالخ دل اانا 01 ل

 هتلر نخنحش تان اخد كهذا 5 خل غومو ف عبجل انطق مديد, ب ليز شف لاننا

 0 هينا افزعتي حر عل زمن جناح اظنذخ نابل نجني نر لعألا

 0 لل 2 رع كراون اور وفيض ْيِبسَو عئابلدل نمو مدمن نخ اًموءدهملا
 34 7 »0 "ا

 أ ما لاس : جال لن اال نمد وتجاب خبال ايدز نقش ناطقا | 9 : 7 ْ

 ثالنب دلل 7 ةددعم من طا كننالو ظ نك ا ع ئطنو لالا لا ةعااذ شاش دز هتف م هلأ "ل 7 م

 دملش لف ن كاب ]كى ناو كوكيتسلونمل ا: د ا ا ْ ذأ 0

 فش !جرمءاط نيه لع ود اك !ءوجلخرل تضوجفلخد مدحا ناو خ نذل !اتنلاهلعتل [لغنلا ْ

 بل موه تنم ولرإم لقال طلعت لتتف ديل قالة امج داع تب ليج رايب لع ميشا 0

 لاثك 'تاكا لفي اًتتباشسبيتدافاتدإ ارا لعل ل اظزباذإ متم 4 انمتءل جر ع نإ تاروضةدالع .روجمو 1

 اناا نالت نلتزم اسأل رجل يمال ضم اذن اكضشلكك ذل وموت اهله انش ادالا
 لعل افخ ا ةرومهر حو هش الحا تامل ارخلن اكان العال ا

 مالك ل مم 00 0 :ل اضيمهملكت جاء ان اله تولوتنزمانعل لنكن

 1ك مدن نا احا كر عروب :انناط تكتم اج وفدا لكر و و

0 

00 



 3 ا نع - د
 | كح ئه اعد نار اهل 6: هبعي'لقلال انن لت ةامرالاةيولا ليل لال انن واع ةنكاذ الا ابلغ اياوطُبعت أو |
 < في جير | ةيدكلوالد لالا عييداج مدت[ ننام يمت شخ ةادئعوبال اظن د ميلا فاسو دنا ]كن لشغل
 يال طم يارعل ضن عريعشال زبي زعا كي لكددو لكما اسرع محو ريف ازيا اما عجل

 كش هوم نص مالم متن نامل نيل ماد ع طعن البل طا رمل جو عسا ع ياموسم

 لترات ملبالع انتقل ايد دعاط فن قدام اكدرمالحَو ةعبانصم ماخاب مءاتضاد|
 ْ ا لا انما طنددلر اشم اذ اوم تنزل لل وشنت جم نمو ناخاذا لع |

 ظ 0 ا د عر وح واو ظ
 , امج و 0 ا ا اا ل 1

26 0 1 
 8 0 7 يل 2

 [حطسلا ةءصو او كل لوقا امنْوزُثْث وس دغر هومر هدايجزعاماكيمو همنيمب |

 | : 3 متاع يالاطصزمالاجنالع زب قينزلازتا لف يس ول ازد رن ىلا اًحوف نيم داع لن

 0 2- دوال لنيل الهالات ىآر اكاماثباط ديتينلا انخشننملزجنار اهلنا طتصطمو ا حينكلا

 ايد 3 ؟لالشم نامل اظفاوس زك[ اذ تول وياي اَباهل نري نكد د املاح نص اننو الذ اسافر كارانخت

 ت5 كج انو ديلا عجل ار اش دان نموا الحا ينحر اًرمانهنه ور اجل[ فريز خلاق اهتز رس باك نم

 | كن < ير | ناداب نوضالحكيتلاد اند مزعناللط يدمي عوج سم غصت ةعز ده غرف عباد ||
 ْ 2 . | || كلاب نوذي منان وعز ك باغ ام اًسانان ا للا و

 23 72 اي نس هما 1 فذ زالة طمس ازيطكتم صمْؤإلْسال اذف

 م ب متونهفاند انراافوسيلابب تل امذد مما ْيَمى مزاجالج ماما م يضذ تناك وس الَجَْعمْساْنا

 اب 3 فومر الخارج اكان عو عش هلل ان الخ كلو قولا لاظم] ديو وكلن ىلعكتل تتالذ دج ماما

 ا | - وع تكتا جت نالت ايضا لات اوان اهدي ثم ةهبولطن افاثث يل اجد نيس سوف
 م ىلإ نيفعاطلا جدخ اةزعمرع فلل انوش لقتنكتالز ونقل سؤ اه نيكل لارج ناكل رباوقدسوم) كلذ
 د نا ّ أ دنعنلز انت ىلااوعجَرنئ كوش نا ازكلاناينهزفا ركن انل دهوك اديك وظت اذ نول

 ْ 0 00 0 اميالاذا.ءةاوككشنبال انناوامام

 2 3 د تحابانافنماللا اوك نايرياش صياد مع عبذ ائْوْل رش غبن انتافيرتنا ركل نا

 | كك <>. | | تاني رخوءاؤت ماج ماقغش لا 0 زغير لغيزسسا
 6 111111111 الي دام ة لقتل كيال اذغلجوزعمتا
 ( دي | | فا نككالتماا انتل باتساع اطال ندم ان امسَتلا
 ْ 0 3 كبت غال جر ةنضشل | اعلا[ ةفادنع فلنع 221 + سيح آه: طز ا بي ]خوزعاما راند

 عشقنا < 0 ا اا ص كفاه تش فعل ملض ميشا يذ عن اويلازون اذوب
 ل ا طاوب يخل مم هير هم تي ليلا مالا تشن ل الع التمور قوم داخلين ل هولا لا
 1 ا ََّك ذه الوطارحاذ م 288 ايننلنينترزلل ذيع سال سادات نط نال كاطع قيالسءاعنالتم لا

 امك .ن6أ ٠ 2ناعضلاوشلا5دادوجم الظل ناكالقواتدغ اهل نمي لطاؤب ىدل جمالي رموش حم ول
 ١ عنج كج | ..|ةاودج ل اؤزالهتو مال ]دش وال بكتب اب دمؤملا اتم الهيلا لإ داذشلا,نتل ل اراك
 ا 1 | كةلكاهب فسر و لن ةماطتت ب طك انكر ايم دفطن تكتل اف تحيل لصق تكور غول جةشقاناو هزخا يل اذ

 ا 2 تفاوت اهلا: 5ةهسداهوتضنت | نقم اناوفدحا.لكاجي زكي ديالو فال شين ها ذا
 40 4 اك يتلو !ةضفالت مذ العكر اذل اطل ابمل ون امالَهل ا الث هنن نيحذ اذن نوي علو قش ا ءاتصي

 حا



 ا : رار 7 5 أ نارتو يار رول لل 0 يل لل يو
 ةضلا دانيل لال هضونلا رياك نايمين نيداتل | 70و “ لا

 ام 22172 ا را 5 .ءارعث ب« ٠ 3 2 ع 7 < 8م

 انهار 3 خل ص 2 العم ان لكرسي شعف .ذانلخ ثعوارعلوا اهيل ءلر انتم ان ال الجزع ازعريألا ا 9 3 7 0

 00 ادوصساتسغانلالوتي فخ ابانمعلان | كمنبتهزع أ لج م يخ رن
 أ حود لزررعال ا ضرالا ةزونئ لمنور يكول ركن ذل الجدي دره جقز عة هظي تن علاد قزشل ]اطلت ١ اخ ع يحكيخي حس ا
 20 م ام .» '«*ا!|هدهأغ عاد كا هر 2 هع 0 و. اا ه1 ع« و 6 «<ٌبمء ر مو 3 |
 ئفكاول ايل ماشنلاءاثشل ابل إينلتسانال انت اهئ ةهال سو قايرل كل ل انزل لفن مز يعمل م ع - 1

 سال انضتساو لعل !ءدائت تذروزو زف ا:دانهَم ثلمتو جورعلا عيوزمل انا غيكوو اشم ابواشتمل اهل اهيل ال مالا يد 6 0 ١

 مالغل نفوس ثمن لمواد اتا ايشتل رخو غهن ذاع )شالا اداؤتزل الكام امل لب اكتر ار انتل ا
 امان جفرختال فض ذم ع نفرض حان ار اثمتل ساني عن ءاس دن ارضنلا] او :شساءاشملاء نبل نعنخل زم

 نينو كر عار هما يالا نهرب قلبي ' ل نال يشل كلذ ١ اضل عيل عنج اوزنبكا للا عنهظدنشسا جزحاذاف
 قشعومث نعل ا عنج ا اف دز لف تبرئ َيمالَسك فأل | ثيل! كب الد كيقع ننيلخو نجود اضم انا لومي م
 لف خفي كلذ دوا تهون ثضدوالا وفم ودم صول يوزع تطلذ ةد دوب الا فقيل جد الا
 اطوجسؤلا بال انت انرشل ]لتتبع بتاعتي نعد ذا او عدن ابق مينمؤي تيل في طي نمةم غب

 دهط نيك دانن لبسي فاطجت وعلا عين عرش تعم اناا غلق دليله عينا زقدتسا ١ نتي سد
 امال خاةوجعتل ننال اقراش ماتنض منن اعنا طنش الص متل ان تن اخ ودل نوال عزنا تس نانمانع ْ 0 ل
 | نقش ديالو الندابي داعي هطقد فز هزخنل ياام: قادت ضان ديني ةعن ١.١ 0كم 0

 فت ئانبو مريخ ف لد از م دوف الن يلع ثاخدالا كيمو تسبإلوا لج جربعر | :قفتداءاطنعاد دي نحل اربذ
 حشا روكي ناشال خل اذغجرخأذا كسل كح ناولَصُ انلاءال عانوا كلخل ن5 رحلانلضل لب لك دآتسابو مانلا

 نجس ابل نزيه ذاع نعنادان نفد استوت اذابة يل طانلاناتطوظنل ايان نشل
 قوقدحاضيانل ل اظن كل د اباذل تيك تلظ ظتادبع فان عدَِعْش ناولَصٌمانل ا يوزخ اززك#) انناج نس طبعن

 تال باشن اىدا كتم انل حيخاذا عن وجال غن انتاج اجل عد انش ابو مز عاطر وكمان دفيع تاد كح أ
 ان اكموؤوبش ايار ضن وسم فنا الاالرتض ل نال يعفو وهو عن ا وسوم جول جر اأ. الو امأ خط دحا
 ظ الئ آن غطا: منبع ففلْنِعِصب يل داق دخل اهنكفوزغوكزهظ تسيل و وح وما ذد تبيورد ىمر

 ظ موو وشو نيد فانز لل قعماذل اهمإنىداي لاق ةدنطو عششو اعمشسوارتخو اش انذ لعد نس نيبتل نمد

 أ يد ايرزيفلع لش ماذلا وتكمل امافر هتف وشامل تسل اوفر قاكل عملا يزن عزل اوطوءازوشاع |
 نانو اوجد ملم اكاد جزر الاب األ ف ءؤعد اني ذخ اطمن عرض نفط ازمه ضعت نإ يصف د اغيب
 ركب1]ل نال دك ماهي نمد نوكا خلع م غانلاب تاكل عذاب طهي طا كملا

 قع اذمعل ايت نل اذاذر قوالب فوت افزفي وهوريابه نيب نوسؤملادذ ايزي اخيس ين نعل مج
 قت ادن نعال كج زم وكلا ]ها توب كشخة يان اذ دنس زو كا هله فوزي شل يلع قيخل امم اناذا لوم
 | ينيلزا انياعش اسطر ل ان اذا دقعم دهكأهل ل زر قزم كيلا زل معلما لن عئتبل لة لاف
 ضار ج نما اكد عرمرم الند بك وك اكل اجيزمالا قل عل كانا هجن مجدا وعنا تو تل تلج
 رزيلعب سيلا لعمال اون لاه نفت حلمت يطل ان الضار ال هانا جاف
 هر ار وزع انجب لل اد غرضواَوآل : تالا ةشاؤتإ,لبخوتيئبلا لها اسكت اعزب ا فد فد ننال

 8 . 5 9 م 47 2 2-7
 هير ر/ دسم / ذأ 7*5 تع ص <ىبه رد هع ب 0 ٍ ١

 03 - 2 5 7 < ا 0 1 كل 4 3 7 يب 9 ١

95 < 
 دهم د كل



 تي - ولا - . ©. 6 دع -_ تر جك 20 >ثَث -_و . هن 5

 0 ا ا
 0 - 4 -- .يبع 6 5 5 2 2. ة 35ص م يع
 5 هَ ظ هج 0 ع 4 5 ا 18 : م ٍَّ يا هع

 | ١> ع ى- حعإ | متو سووا 1011 ا
 2050 ل ا ا ضرر ويح 0 5 جد

 رح < < اف ا الا 2 003 تاس 13 اج د 01ج 211

 دكه 2ث” جس ير -_- 7بلس

 ام [80ق ندا كبش لد نزور ديان 5 دياخ كهل انه ىدابلد انماهبالغس العد هلا عض
 0 حد كرس 4

 2 32 ]ككل اهمال(: وككي مال انضم بحانم ل اذه مالا اف حان ثنا انته تلم ل اه" لَصا لن ايزل لغو وع ان |
 . . 1 كا

 ل عمم .قاو ختى فزاد قا لطدو عوتشا]رتيؤ جخاذا ©نوط ذل تاءدجدب ستضع ايلدالذ نوكض كد اريج
 يما 0 ١

 0 ا نيالا نامإم مناخ ونوما طعم نوكيا هروصتن رك نذل لإنه: حانمؤلد ا هساقلزغر اج لع زج عاملا ولع ظ

 2 2 عمجج انيارروزااو اكابر مءتاكاوجو الطن كلم اكاد هو اع سةرضدالاالزف هنن مث, اش ءزتسؤ هه]ى غي كلد أ

 0 0 ايضا الوب ةقام السل از تعاد تزال نع تينؤدلا خدك ماكي |

 1 3 2-2 ثالتشغ وة ؤريم نادهتخيل ماغد هت في شان شا اقل اهون كاف تاشلبزغم |
 8 أ

 دى. نمي ةعس | ليج وهيقع اطل اويفوعزتئ باللوم الظل يقر دانا انشا جلم ملم داتا |
 0-1 مد اس | سوني د بال هولطامنضبامل: اناخرغو ني قسم كدب طنب البابي نال ان | 0
 ام اذ 0-2 ْمُكَمَر ليد جلا افا ساذلا اهنا نانا نفاع لرعزا الا عر 3هرعو ني نملاملا انيمي ا مأنمالا | ظ

 "مه 2. ازهو ينام تاو هر لو اوونيمانعلَس درثد تيرماملا |

 | تر <عسإ | بياع ةيناككلاعضؤلالل انلالوتان نادوزم لادخال فال ادعم هاضوالاملان
 اسمع :أنح مافاقغل زمافلاماناذا هابيل فرانك ا

 | عة طيظ تو تلة كدة طن ذامتخ امتخ ثمفاع ضن شنان فاو ضيقا
 يكن تسير | الشو طبت ق زنك ةلظزم ميال يزعل عقل ئح دوز ل تغفل رعت يلا ةعزنر عن مهمل انانم

 2 ايا نالت بخش تكا لفات الين يذاع ازونهتاؤ اكنينل لكسوم وف زي مشع ظل |

 >7 | | ةشانعاغتل التقت لعد ماك اًدايايبدب نيب نويؤكيفغتشالااكل اذدج الثلا عانس جد |
 ايلا 0, 62 | ةداوزخكس لقا دالامت قتال زم |نهاونتساةدؤب الا شن اذان
 ل م + َءاخايَو هلصي نلت جلل لن داهم لكان اهب ىع اش وك ضر تاهل هنن ا يزدلو الكيل كلا | |

 05 ا اللطف ل] تعي حولا رخو اعمل ضف نتيشا ونه ذدابزساذل ائهنشن ا .:تالو] مياس اجيال زنوكت | ظ
 0 2 0 52 لال لمن اوني امين ءامز قدح نين ضفالاد نامت ونينبس ع ضو ئجصت ناقل اعتني نركب ل اهشا |

 , )ا, د٠“ | | ةقدبعي كاذل توخووكادتسىوددانف انما رصمالا رنا ران مونت الالي جاذلاد
 ْ 2 0 ا 1 يالا ب ا جالي انا يس

 1 مَ هشبل اعتب انش نعد ابوس ادن ]طتسايف ثان ا

 أ
 ا

 ا
/ 

| 0 
 ا 0 6 ان عنا زبر ؤعش دونر هزت هل اقاك مروة فمان لباد نينو امون به اتدنض |

 ظ 0 0/1 الكءاذملا لذ كلذ اجؤنمل بح انصلق انصاهش ال زال سعت بلل انثكلب اهزمانهنمهدازيا انددوا|
 ” ىلإ

 ا 3 0 ضائع تاز كرمان اكلك نمو اهنتل اور اهلثل لس انبل لفل اهدا ان

 ا . سك وطعرانإل هلو ح وعل لللذ هلل الوطدح او مؤبالا ا امئالنفابلظد

 لع قص شاول هني اخلطي لعشر سشاول اوس لمن انحطاط نول و نشل ارحم
 زم الهاوهوزم اخاف !ردعشا] ىلا اوُسَر ] ثءرح لزوكيالرت مال, اخ ا عجول اف ددنع ل زو ءاخ خفي واخاف ٍ

 ورجل, كم1 دوقفإ جلاب اشبتشلاة ل ضني ةايظرلا فالي تول اب لاذ مضيذوكلالضا عرماشل ادعس قالا

 /ال" ..| هلال نللعزالا مهطاعتي يتلا: جيزي لهنا ءاطنسا اسف فائض للزب نيد ىلا
 ا كلشي عندو احبس سنجر يدب نييرصتل ايئعرساذل نيش !سانل وبكر انل الدارس اناني اجا
 0 مال“ 5 0 ارركتنيزمددلب كلما ا تورلا هلع َس هاوس

١ : 
3 

 مميز عي زلال ةسال نهال سر وبان ج دج ان لو قلرنو ابر نقيزا اول عنسإ|

 , واما 0 0 200 ا ل نلت 75 1/2 لور 0 17 0 مم



 2 تدع

 ودم ١ ا ١ 59 ما .

 ا ا دا ا 50 3 0
 ءىن /
1 0 
0 

 1 ع 8 : 0 8 1
 جت ماانالاف حز نو دل مقبل هاد مظل اري ءاكع جرممشن ايداع ؤيطخا يلا دل 0-0 2

 10 اوهانن مل لنه هيي لدخ زان نميز ل ةديتل ابدت ال اوعزبر مزج اعضدرمو خيو عو 3م |

 ننقل زان نطل لاني اانا زينتا ةضالا تيما مغر بكيل ارجلعُدد المص .الوسَر ناكول انييشضن ىف |

 هن اّيغرَرمنوطس رف نم وحي كعتنع اصر كن ولختيذ مئكليإ ا نيهذ ا فال غطاس: ودب الد اهنخالال ها

 كا نوما إلا ننت فنكدو بنها لفانهش اتاني زيتا كالشل اطسعشب
 0 6-00 2 1 0 |لدام طعس زكام ل اغئان ادعو 2100

 كايالتا مَع 8 قدي لقب نهيماضاغ تفعل نجن لعل تقازبنل مالت دجاتليرعجا مك

 ااولشنالملا ان سس اكل ادإ تادودش لكك دال ايل اهيمشل قل نن:نيبان كن اكان ايمانا

 اهئ طلعو نوزالل ان 2 ود وعد هر اي يلع تن نعمت عرج ل زعونعلا ماظن كتننا
 فا وردا دو ل اون يسود الا ياواد اولا ضل كا ووك 2

 ا انضر سي يونس اغ قلل انرهزتاؤل امك تلال ةلئمدتراجابلعنائمز ليش 2 لعزع

 اكاد يهل انتج ارت مئدالجتلالانيسازلاواتنقتناتاطالؤملا فلز ني ضجر
 هاب ا طاجت الذ راكملا ايل اهتم اتيوضالعاودذ اننا ةريو الطن خالا تحول [ناورؤملا

 فان اءان تلا دلك جيس: ندللا كل انىتننخ ءمئاثلا هنت و ظلت انرذيجت ل ناعم وزال زعلان اك

 تاهيل املاء اهنضن ضلع همانش الون ذاع ومتكعل اهنويعضناان اهنخلمل اال ل انحلا بم عضلا

 ؤ 0 الو ولحم َنوعننمعا ور اند ال كيوتل تنطر اكل كلماه نإ كلذ

 ادعت اك ءانكذام ملكات نان ن طين دم ااا د دنيا ايلا
 1 روس د ثلا بهات زارع زيا الش نال هش بع جلس لباب اداب ازع

 رض اف 8-5 !يزجطيو انإرعت فلسا املا اكو اوس لع اهو هنن كنذأب نول اديك ضرءاك ا وتاكد اكر انس

 ننال[ ايل تونا |هخنض حف تدل افانخنضو جلت هن انا خعنضم اطل امال غن غد نعام نان اكتل جاف
 3 ام رشلع دل اوم ناكمميم ا اخينا بهو اتلظ ثفضوا :عاسا حك انه الو | و ايَوْسَر نيل انبوكلالى ا

 8 هج مءاهعناجؤراست ١2115 كلناركتالق ل هراوزا نإ تقن اكئاَق سال مترل لف انلئاذ افءانأ دعو

 8 1 ناقل زان دل قفاه فداك لاا اال نع ا ادبع ىلزع
 100 زعزاولج لل .ونينتلوتبةقاعتس إن انكتب لان اه ننهي غانو لزج اننا 0

 مي 36 2008 كوع طجرعوس جارح معلا برومو ندي نست اناذلتج ؟لعالذ نوكسرمدافنك ١

 الانا | لغ يل نم زخات ان اننا ذل انك نذن قاض كلين دم ايوه عجن انييالا
 | قتل 0 اقانئاط هغبا اهل تاناوكحايل انف قرط غول امامي امون قانا جزا 0

 5 كلا تاجا هر علل انتر نياك ث شد طف لك اي و عم نافذ ئةم
 ا نارا لا 0 :! لثاني بلل جيرخ ال كيش انما ازوزمكضو اًمانيسو ادن: لم هه ثلج

 ] اناني دانا م انامل كتان اتشاخم طب لطف نمالاف نين ثم كلن كادطبا »ان

 0 0 الخراف تيت حاط الكل اه ئيتل لحام ثناءداوامذ الك

 دهر 'راهريسز اول نخإ ذو انانوكافيك لفك حان انشاد فلنا

 رج 0 ادن يرجع اسوأ لركن اننا 1

 0 تح اجاناففمشلل لحاص وخد عاد لهب هعاذ هناء ماناناكلاقن |

0 

2 

 : 0 ان عنك زغد اب هنتر اكل رعية عنب ديذ ازال انلادجن عت از قع:



 | ىلو لو: تلغي انوهدلرل كلون تا ضال مكث: كلطنالل امدل لو تلال اهيرمإلا انه بحانم تنال تلف
 1 1ةلعتد ]ساو جا اهذيؤننزم نهم لعاروخَو ملط شاش اك دع انهذالي ىتل ال اةومر متل طنا ان كرل و
 نان نق نهب ناز طابع منهل نش يعي سرعت منع أكل شيل زير دس
 انيس رح ك1 ززتزم زدرمول اياك مانا انو, |نامريان الكويت مو مدت ادن دكت
 ةهبوإع أباك «ةدهم.ةنضيف ل حالو مانلاموقي لاذ ةقادج عج اعلام نتراش مز غربا
 اما اضف وار شاطخ بانا ابا طاع ذالك نهئارت غنا اذاني صومتنل ارجل
 | نيلي راهنت يد سيلان عن غل امير لاذاونةةذاوهطضاهلا ناًذاطس م الف |ناكا
 نضاطاخعنو ذاغينالاطتلت |يهيو ل ليومت راج وطضاز [بسرانخال مغ اقل نايا كاز زن
 لقت كك ينل ارطضس نري انل انزع ناغل نمر ل لرتل ننال ان ةةهلش لاه مهاض اننا
 | يد دانا نناطدن متو تمل طومتينزا نلمانل توزم نوم نال الاطدالداب زاب مايهزالا
 ا اهنجبال د تل قحاف ير نريلال انف ضمتز ءاهضعب نالعل اومَسرب لعل سن ذرلدس ازا تفلا قنا
 ظ ةتبوطعي ثولعطي نازجزالف ىرالئ انه اف د ثهاة نه صور صين ناو ناز عزم نام خوسؤ زوج نايضشقي

 معزا فام طيات وز ندعي نيج فلط نوايا نادم كنب مب تعم ذك زخحا

 المخا زم ادرار اذاذاشن لش مو دب اهب مع ماا ف اشمتجاد رمان عمال اه سيل اهب عيزع
 دار اخس نإ لل ضاوعد خم غل ل هجزرجل ادن يل ان تاغ ديرما لا ضؤخ شل عا ةكجتس ل حتلخرذانفرساثلا
 نعني اكحالادد فلام اد لالا نبي قي لكن اير نينا العلن زل !؛لكاؤخ هلع هس الصيغ
 111 ثمود مالكم وعجاهو عنو نجف تاو ئفزعباككاف ايدام كان اذهاليرس انل ابل اباذج
 مايتم ثه خذاع مهد شم تالي وحيل المل اظتمرظب منيل مجانا اواي لسا كك سنتر ونجا
 ْ اكله: ديدلكيلا نق لَنْ بطئ جاطلّيش كانوا ادام اء لما, يا بدسم رس تنم
 | مط لكنا اا تار يحاضر الم هل تور ااو تت يض زو اكوام طنب كت ردو ها
 مانالان ةرايخاب مانام مكان اهونل اني طل نهل وجر سانل انهي: لمار وغد عب اوادباج مضاد اناكملخاوانأش
 تام ياثيئ كلما قال اظوككاهتداغار اهب شال ضم دش ماكاو تلا تيل طل يهز هبت اّسخ
 ةءةيلقن اهو مئيطل او ىلإ ليكمل يالا نط تالطب اميل اظل ايه غل امال انش الئ ناو اهيباد مست لجل
 مانجا اَااْنءوسمبء يا انو ل اضَاهطلايْؤفْسل لهي ف اهلنا لان سلوكا
 وسعي |هدينتدذ ف لطم نيني اءاذلاو اك وكر! ائولَصل مناع راي انجن اَورمابَس دهيم
 انزل ايلا انهو بوم ييلآمَضِر سات فران امله اضل ايلَعطس الجو لاش شا اَهثدَمَخاًضفازف
 وت ذ ن تاظض اوف نزمن لحال اذن هنري ادئلتتم الضان تلطاتاغنل تايب اليها
 ملل انيؤاوانلااهفليرلاث ند قانون تانيا لعل واكد الاهم ىلا سن لوي ناقل خل ام اه انائّتلا
 مئامالال هي الوهراني ن الفل لك الَصْلْوال طل اءزينل ا :تاخ عطب ف ىو كبل موت اه اباكذ
 ووسع دير تبن يوإاج اقل جلع هش لص لويزل العورة لَخشامالان اصر الاشد ادوبي طاذإ نيف
 هلا مالنا اع ئاتن التارت [5لانانْسول [تواجن نل (حالص منول ل ماظن عزل مامن اطال
 2و فل لا ماما زارت عنو مخل اةدذ للا ثخم كوول اوف فقدها لاق اننلاو كال اق
 لطب تشل اكد اظن اذ اكل ط تسل لمولوم تجمل عزب وهن ازد نعت نم ها دخ متي ةها ما

 طا كلان ارم ازلا جاك ارم لمس امالا اند كىرتالا املا نلمح فالا يمت اهلل اهدؤسشللجل
 0 ١ 4 0 ١ 3 . 6 .٠ .اي 3 اق يا ونال ١ 0 ند :

 اا ا ل 0 1

 نأ - 13 1
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 خ١ لكل

 ا
 ١ 0 ا

0 4 0 

 | كور زمننا كال عل الل ادم انظاا لعزل اذ امانالئ اجل اكور افئل طن انا بلان!>!كجنل ابها 1 0
 نقئلل طال اكيفلاوطان طماط انالا . ال اهقرقداتتعنال اهلا بلت ا هيلط هلر انامل عاني العن ما م 4 ل ريس
 هويت ل ولاول االارتضو اهون ل ايزل الاولي ءلاضرآ/مط ذليل اهتلاورئئضلا] ا 6
 الز دقات دنع ولن تعازينا يالا دابل عتسويشلالولإ تلا ةالوىبتشلا| 1 ينك كل
 / اين انام اموَسْوَ ناز ابا تاون[ اوساط عاملا 2 8 20 ظ
 | ويطل سلال سدح لولا ءملد ديالك عش الوم كحاو مامألا ناك اوركنيظضانل اطير | ! 2 0 ظ
 0 ا ا و ولا الودمدن بلاوي لكل ظفل( صوص 1 تجر دي ج < |
 اناا اذن. وتو ا لضمل از انصت وول نعد خ تبان اتانعر او 0 6

 تتفاعل ئأ مفر ل تظوإءاسن نان نمو [ذلبل اتيبقمءابدالاننعد حش اناكوء الالات تاج اطار ل ٌٍّئ ١

 معاي رم د قال تيكامابووغيرفانن مون ادجد وذل ئ عن هك تيب تنضو نكي ا 0 جر نر قج
 0 لرونطلا]نهإسدجو ناداه نعلوقمل !نئراوان نمر اننخاك راف اا اوال ا د 5-76

 ]| اوما ام لاهل ضيت ضل الان لوناضحاعَس اذان زيبا وئنو ثا ناؤماز منك العم هلع للغأ 2

 00 0 0 0 01 ا
 المد دنا[ مفنتسمآناناطتقل قدوس اناا اوكوذا يفاوض اَكيالالَص اوَضَواما ب كسي

 ا اهناتمآَِئانْافضَد *مبانين ارم ايان نيمار لعظم تلوسقدايأاراتخا اوم | عر

 نون || الون اش إلا بار فص اض0ةل عوز خشل اند نكت ةيلاظ هدق اطمن تاكا اج
 اتلعبت 0 لا ا

 التاني انكنم ها قفا ايما ي زفه تدك مهام[ س نوعان مكن 6م
 اننا تارمن نا توتال التبر نضال عب داسا وتاني 0

 710 اولانمانوضْؤمْمواوأَ مهمتهم ها اةمْيهجْمْشا ]يقولنا رشاش 2 0

 نم نيم قاف امال اناا ينحر نسم نكتة لين ةذشاو زانق نينو شالت 7 / ١
 ايان خ حوال زطارتي رجوع وعم داع علاوة دال كتلك يطل أ "1 0 0 3 0

2 / 

0 
 ْ 0 0 'رأ اوم العطاءات لوس/ سة اومئام نمد نلاكنيؤرت نانسي اف

 ابل ان هيلع مع عاطل ضو طم تلارمل اش تارا ابا

 ملف قونفإل 00 اب كسل ن وخز ا 0
 فلكس و تاو تنك اجت كا نإ ياست ءالاونيَنسال اغا

 اك ملمس وانسي نيك واشاد: دازو كيم 0 ايو اطقم لوو

 كمان مالا اهمال اضن اون نك] امك: كراك ئاَعْس لص
 مقا اين نية سي نفاذ كودي - ا [تدضه لش السدي ِنَدذَدرْعَكمِتبأ

 يقيل عن هاجم كنها هرانخا ان اعتعل ناار اعملو اورته د صورب بار ميامْطعكْلُم | :

 دال :للزل اء اطغارم انه تلم ون ليو مَوصْعَم ءوهنب اوضح ال اع تيوب اس انها لايف اوكتا

 دز دنياه منال كتان شا اق ُشاْرَْص كلذك كج ماس#دابجإ عج نوكيت كلتا شح أ

 ك6ناكهي 5 0 هاددن ايان ثيرع |

 رمت ايت :لوراكت لل اض ميش اومن "هشام ف معاوضا وعباد مونبْكءاطتل اوكا هيدر اك حَبولَعي |

 اوت "لين اتِفَحْشاَيخ انيك ان :2:ملا لاَ كرمان لازم الاونلاين :نانضاري دْضْرَس |
1 

/ 9 2 5 

5 7 
 عا 2

 0 ا 0 2 0 انضأ)'
 ا ا > مم ا ا 20

 2 0 1-5-6-5 2 1 27 ح2 <2ع دمحم 6 0 3 7



 2 + هيو | ةئجت هدا عشانا اناكإ ايفون مدانناز أم نمتتملا دله لع شال صورجنِكك بلغ ]زعم عيا الك

 2 4 | متن نيملسلا انشقعل انالمل ةنئافلاةعول اخ انعل نهنلكلا ل

 0 © ضل طا نار الا كلف [يفاذ ان عطب اط فود ضلاء شر المع نفد كل زبر مفر عه افا سمنب نزعل امنع خلع

 ل اا ا 5 ةالألذند نشل امتنا مالح اوك نإ اضخجو كلوت ابانثم قم كيتو امو شاذ اا نم تمض لله و

 نداغ رمادي كو زادي كه | ادم اجاكباج ناداني دصق احلا ا طئضالام |[ فنإ حوض اكن تل اءاكح افريل !ط ضم مام الا
 0 000 5 كما اور ا.ءالابميل كحل انيكك از فرامل الخن اطول اظل كهل نيام دان حار )صين لزم

 د دب _ <« 2 | تقرليومرب تل «نغ بطل اطذمامال اكقضمم امالاو يدل لهطول ذلذانلال استطع 'اف نصت ًلاطنكمنئل ال نا

 0كم ا تولصجتوتلا اهو ديور ئانلف وع لوّرلل نزل وهو كول لسنه اور ادن مخ سات لإ زاييحاف ناله ارساثلا

 هيا سل يا
 0 3 الل ١و !ظلانيهنل اهني ل اعط الاد نيل النيل متل اون متلو نابل اجيؤر زمنا اع وم لا

 00 0 ارةننزا امعاشبلا كالا اى درلاو 0 0 2
 8 5 7 «ىراجكرأتل مل علارالان هلل او ادام اهزمل ادم ادددلا :كلا قد ربل مانعا نزل ار طش ملا

 تودي الز نختنل كرون اًممج هت اوم فعتض امض 00 نومانمخ الملا
 ْ ا 0 ْ كك

 00 ةعأ (- ذل انا طوي كن انلع نيوز علط طن لطم از طلو وزعم الرج نت تيالزكل)
 ْ ا ل ابوها اسانل نالضت الو خرسانل ابدل لسا الا

 تيسير تع | | ليل جمعت ءانكتحوزلا اذ انغبميعاكلم ب انآذانضنل اهغهننا لوك لات دخل لتر اكل ميما للا
 ل 2 2| [لتمشل ونا عبسي ناقل الس فينا عه ملازما كلان اج ا ريعايرو افلا
 3 نديرغن ازال او انااا هلا قر اسير تال كغ شاص ام نان ان كوره اكل الن كفوا

 | حبر هر فهم 0 ااهف كريم َسِلخَف عش دنت بكعب: نزطت ضد لو علي غر وع ١ طاطغالاهدغبلا

 ا ما كر غطي يعط ند اطلت يل انج ايت ةيفلفات كلل أر دا اعين هنن نام عافصو

 يديم -_ت<مرإ .[شطلا نام انالا تملا هت نانا ناةوا اطل تظن لعن انا :ئالح ملكاجيخ انا بجاومل اجلس الص غزمم
 ايل 1

 را 0 اايالع.دا اذبد تعملها 1000 اال ةانبلاذ اغقداز لقال لجم

 ١ َّن 3 5 ش أ تاهتنم تيارا سيت لانينل نعام مايو لف ذه خمتالا اتبل ل اعاش ل بلال واخ انج ال امقادنع ام :

 ل ل نا 3 رع دايفيد و الف يلطسيما لكسر قبلا تمنل هداني م الزيات افلا

 ع اان امنعراشا اماوارمنايد اهانه. يديد للطعن مانا مهام ١

 لحاله كرونهودالبلا مرو لتعم ولدوا (مونسر ذل طعن اعروشا انددههاعبا ةالِشمف و : كان وده ١ 3 : 1 4

 ايام 0 امال ماعتز 3 5 هوبح ١ 3 0

 نال“ 4 ا 1 | مجولجانفالطخ ابابا ا نيا تنطق ندب طال الفطصا#ل ا مئانل  دوغنل ىرانملاو

 نا : 0 7 ا | ينال نمتطشمو حوت نسخ مدن يقطر هاك لهدا هنعل قل | م“ :ةرؤم اباوع ر شرع ييقزع
 حل 53 هيجل الناجح دافور سونج هولك طخ هش نسايم لي اهل شمة سرع!« وشمر يسن »الالشم

 م 3 اك اوزلا ءايوصخم ناز المزعايؤ جت اطانن ازعابم وتلا وراق تعا ةفر هدد م وس اف أك وفن وتاوعل ابوقو م حاعؤودم 0 1
2 1١ 
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 هر وأ اقبال اوةرن ىف تلو شيخي ا يمنيون ذا ءاج تشم دز تشم اشار د اشم ثنا |لاود) 3 ثن0 ثضكفنا

 ١ الام ترين هند 5 أضضن» عل دمع نيش للسان اغم م
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 دوبل املداذالطد َنلاولعف اكمافعا مز مجدذمهو انإْناكو !انغيشَت اثنخاَس انالوني مفحو ون لز كلا :نيعا ١ 5 م 950

0 
 2 0 :لافاوف و ا ا هتاف ورل سس مهانمأ

 | نميلووشالاملالانم خل ايي سبن ةلهبتشاب انو اشلانإ ع وه كل ظنا طيز زج علا كاليلاو

 ١ ا« اطلاو مناة يسوب وططالع اضن اتم ..تإ طش قرضا نإ. اىلن الك تربالا دعت صيالد قوخالا
 رافق مخلد صاد ناكاجيطن تطحن اهل نرسل: :ا كولن ١] انايدزما.تاول هال وسل ازهبل اهرسكا

 ْ وابل امان يقض اكلؤعتنلل» نبل لع يرش ىلع الو طع و !لهالل تر تن نطوط مال لا غر انك

 اغا اه هد اخف الكت امالال ]جاز او ةمرج اه | خيتضل موتا اذاخنش الكا قتلو هاهتن ءذاوف

 ا اتاك يدمي وش اضتفو ماليبو تملا لراس هك الَتعْنَو نوعي هز همطمو ا اثولا من يدي ألا

 ١ وفكْشلال ان اءالئل هروح نجت 2 يي

 | ,أعصإ ضالاؤوم قد |ملاغ فدل ]لخلل اين دوه إممدا انخانينعلعهنطضاور تيل حان موج لاو تراطل ا ضيشن
 ير ننس 0 اا دع ا كلع ئالثلا

 يشاع اعفي لل اهنتتليا جيسي فرنزحم او ذيل اذهل ون اكن نتلأ وم انغل النيل إ وافل اومالظا لون خرؤصول او
 3 : هل ازريضو اوم هاتى انجل عنان و نتعملايد:يقاقش وا ىلع اطناننعل طي لوم الخ رانش

 4 ماع ند اعنا طق فوغ يؤ لعا انسان انكل ا حلو ءنع حو ازهقلا الأ. اضساوهدانخأ لشناو

 ]اة انل انوا 'ءامالع ا. اع نهرا وهؤي ل عرسك و نع تزعم ا توووملا
 1 نان طيرك خزن طرو ]هلع ن وكمان عاوز وخاؤم انلادبعا3 قرسانل عيت ترس انل الخال انل لون

 د انتم ”اننياطصاع نيام اهمئوتماتاَح 1 عسسل
 ِ كن انوه ا اطال ديك وفاتضلال وي زؤر

 ةعدف احضاوت سائل سم اتش انوكيو ماا هات مزيل وف شاد هنضنا مذمرس ان ان وكيد كتم لثة بيطا نجي

 1 وكم نيهضنب نطقنال ةطج ل عاج دولنا ةخ ارم اد نوكمد عون اجرساثل 0

 | ملاهي تجود يبل امون اذيبش اما اف شيع ةدذع نوكيور اففل وذم فسومل كَم اَظسِع نط الو هت
 ملا انط نوكبو اإل جاضباعببانياًاذذ نوعبتس هلم شمال نع نوكيو يل فارون ىلا

 , 0 ا بع مم ميجا شكرا هاورع امباه 0

 00 معك س1 اذ يخأ بح هم أ لثانإر حام
 ١ كومو ااذذيتش قامزخاش انالوقب ةفنجتولت اكل اننع عن دكزميس انو لرد )رتل لزع

 )ب اهون لاميب لسان نلعدتلتل واول لاما | هيلا ادلع شا لتوقيف زجل الر اذالاد
 اة نماتعنجلا اينيالو فام ن ناخلصتخا اول امل انه نفل وكيت اكن نيكول اهمائين ل كلا اب

 وقك توبوا اكول انهشرغل نافطن كباب لت ضل ان اهني لعن احسن :ناش يهرب ويتغتاتو
 51و "كامن ال اطن بلش يامل اف اخبار زالوا هير ادب الل الاد

 ا ذن ايي فاد يي يا اانا اهني لجل هزه كة ادنجيو لاش جيم ازعاج انجن يللا
 اننكخ انباع لع دنلعق# 5 نجوتلنما كن تكلا نيل هت انيلارخا دلل! انهن و تيزخت

 ا 0 يصل دل :ءانل علي عسا عم وتل اء هيلع لستم | 10731 رع
 نع :ديلع الصاع احن هل ام اد الَسْط اكره عل رع ماؤلا ماو شماجلا ْ 2

 ةلينددلل العراف 3 طز متلشل يابن روز الن تاغ ونار لول أسس لوتنزف تمن | 0 5 7 3 ا
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 اقدر اول سناك ثاشمتو ن ايزل لذ اهلوخد نيو فخ

 حن قامز ماهل ف دؤعل اذا اس فن دبل اف هيغل او نبل اء اناس نك اهي زن« حف دك انوكا
 لعاب عزعو عفت جوج #ن مت هنعمل نع كح لانصزخ ع يزن نركز حلو هجن عزم كنار ْ
 ناكبرخمبا ارضةيإ واخر دز ةنيط نم شلخ نلت! انت اكد تحا <! انتحال واخ قليلا هدا اني ا
 وعيب تبل امْزَف دش شمت غنيم رتل كلط لا لال ةلالطلاف مهثب مذ اتلانيط نذل ن لضغ اا

 روكا تينا امو شالو ل مل «نلرلوبوهدمتاداالالا
 مشايعوبل ا لمن ءاؤنكارباو وِمْوْلاو اكان رلؤومور حتر ءاسكلا كح راما نايزخ فانيلا ما

 1 ان ةرييتشل ناجي !او ]معلولا خانم الي عل نمل الامان

 ابر شل لَم

 رع جلاء بع:لججزعق ادثغل هذ دن نخاوعمازجتك 0 :ا نع 0

 عزوتي نش ونعرزج ادب زم زمن ان نعت ا اهيل تح كاما ازرالو انيبالو ل انة ادع

 نعيد لزعزج (> اناؤسرم ل اذليتضمتوان شالا و 007 لوط .نةتابعاب انعم اه12الدطكع

 لضم عراك اها عن خاول :كما1 ماه سحب 60 قاظقادلؤي تمل انوفجسي نعفاكل نع هلا

 نزالكل هع تخول ضل زو غد الجل رحل عتم انجاب نونئيل ةءاضوصحا ان م: قسمكفاع
 ماَهأفقب أب لعضو ايلتش الصتع قبال وشرط شن نأتي قواك

 ظ
 ا

 ظ يتتبع مالح نعام متل اايز عزي نينو تزل يسن عت زلم . أك لجل عمل
 | احل الم مناص تغاا :للاف اكيهش مالو لعلب نجر ينجس 1كم اند و ندع
 ا خلطات د ةييك كاب ايل :هانثل العش النه تغلط م هاش اتمام امنع نك

 | اكيؤش منسْالكف اًفطالجوم اذن ثان ندد مالاط عن اهتم مارحأ ؛يئوولاو ا تزال لع كموصعم |

 ا هنن كين اصح ممم اطل مهم نإ تسهل درا 5 وج تناغ ملعب |

 ْ 5 ”دالخ امان ميل اما ذاك ؤعاط م نامل الرا نإ ميَِلَعَش اناولَصايضوالا الل كتن دهشج مل ارثيكع

 ) از مخن اقفل ابيل مول نب لتيزاش لا مال غناطجسه ندني شلل علمت الاء اصير” ممم عاطل

 ظ لورنف اال انهو ار الا ران عمل رند كلك 0 550 ايينْنا اهو اًنصيرم مو

 | از لع نقش ولا اياك اكو ىبطل مشل ككلذ ذ كد ماحاوركحيزالضاخرتمالا فله فزيإلا
 | لزم والذ ات اتم اوزيلغ ملل اهلل نال لان اهنع واع بخل تل ماقيل ضير لضا
 ده تفر نال ريض «انء ابا .نولوتيف نيلتمزا 0 امس هقللان اكن ورضملالا

 ةيااجديإ منالك لويز ال سانت شك زم زر دئئمفملاة2لعبا] هوست للولا

 !داَيككتنل اكتم ار ان ا اعف ترعاه ن فاول بلك شا
 دس ان هماوف لكتس رن ا انوخ ند اهتمت وعضتنلال ايهم . اوك رانجتِنّيِهشج طرا ا

 تون هلذهع موضع :وممدانعب مناحلإ انرهر اير تاو زب غانم لع فنجد نول اك اننا اوحونهيلع |

 ألف ؟ةمق شن دنس كلد نما حاقد ابدل مم ناو امله مضيال نان نها طعم ليحاو دش

 2 هال درا ا اما و جا نولونمايايب شا يج طنا |

 ٍّ لع قاما ك!هلع ون وفا شاوه» وغلب دهم ذليل يذلا هلل ليل طيف ءاننال غنا اهبل ب

 اني اكل لع ول انا اك طش اا طال الع نءاوتف فعن ومالا ففاوتلا منام انتالل نفد هشم
 اال ديالو كادر نانج دهدز مكرم مال ازعل ستي سورل اق التس ابك يؤف
 | وباع 00 مكصداس لهن انتل طماع ام طف كيش ءالو لعلاج يسال

 | انكي و هرقل وع لاهوت كت السد مانل حل نكون زنا اننكلاذ ةمف اتصل نعواسم
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 د [ندوع مم هفددت اقف ند ناز امر اهرتالا امال تبزل اوزيالااارس انل للف دش توكل اكد
 | لَيريهلاَت ل اديه ن اكان اقسم !اشلبابلاانلم ديالا ةلهى مالكلا مان تامه يزنإع ايدل!
 0-5 دنس انناعداشلا اكل يقتل لغات تو دالسن تائب يلدغ
 رتل هربنا دونك اسوا كاسل نكن انندنم لة رح تهت امنع نسل اجلا
 1 1001 نس لون لومضز لجو ملهي طن م اهشهش 7 3

 ل 1 اصر لد اوسو هاكيهش يلع 3 كيتا ألن فكس واكل

 'ةاكم اتي إ] اون اينكتنكسن غطا اذ تَصْو نتن فرمان لك, 00
 1 0 2 ان افدو اكو اك عش ترن اطل ابدل !اذاة اكساس لون لبس زطسادو

 ئاهتينعم لذات انتنطل انف نطل لعوب بنن ق.شايمل اكن سوم 'كاَنلمَج كلان تل 0
 !اهلشر زل و ثدي الوب مزن ءانهءاتل افرتداشن جب لطئتف :نيبحئوإمزل فل الفا ا

 1 اج كمر 2 ودا جلا !ةنالاوشر شل جزم ان ظمرش غي الكم نيض انا مالإعتج نضج نم

 عوايل لنعتنل انا ثم ةراكلا الط تال امال اخوكم زم قي اتالْت جوعا رستم تسول الا مُو

 لاولطاللع لات زنا ج كلنا الطيني وأ نصل ا

 فد راهي هش انهت عو الحره اش تس لويس انل ل عانطينش كوتا وانطلاق اَنْيِلَع

 هنا قبساكلؤَتنم اعطانا ]انغام 12غ ايمو سورا كانلجحتلا كو هلال ان نيل نع ةمضر ا

 جعل انت دَص اي اهلعش لم ا علعةيلعل اذان يابت لكك انسالك.ءاجااينتلا اوت اندص ا

 ايان تانك نساك هناا جدك غدس ديال

 تو سمان6 بق! الاذن نقركي ان ولن. ؤتج ا اكيلا خل شالو رتل اءانلشسنل“
 امن كوم 0 ماسسلل هديل كه اهلا تمل هلعساؤس
 اي لهن فم لوا الاعلانات اَنييكلََلْو ةلانوككتسانل الي اوك طعس اكان كانو
 كاجو نور اولَضاَ 0 تال بل هوو يسئ اك زور

 ىلع زله وتيغزتتلاذ الر[ شال نو و ”هداهح حرش لف
 3 ,كنإفلااذط ىءن مم كلا ةج نيس انام ىلا هش عتب يباني حا ا
 لع انهن عماش عانت اماني ديك ال اركض لص هيلو وس اك ل1 انهار كت اندهش اكيهش لع

 1 0 ماسسماو جزع تل علج اك انبةكبتكتو,اغو سدي دةدضمخسانلا

 اة سمللاخ "ايي وما ب 0 شالا قتسؤلا لع

52 

 000 اكن سؤ طالع ا
 دي دم كك 8 1 3 ّ

 طالع عننعت مزعل أ أعم ومحال كم 0-2 رحل ل اعنمشن لوهزع هند نعال

 :ةف لنسب ءاحام ل |ةوبيمداطاتم «نام تالا تزل تشعل كل اراض فل ف اا

 31601 منان هضدذعجنبتةنخناثالا أكل ماغي دحاز :ايفدال لعن قياما
 لهاا امي العكد سل تاع ش للص طماول رد اطنداط مة لكلوثننس تشن اهنا طاتع فالف ل
 كارا ورعان اعتلال كيلاطسما لا و دام اد انهم

 0 0 سيحمل ' اوعي
5 1 



 نونمن عزعن اومض خرز تارعوخ ارعتمم 5 سانل نفل وهذا اك[ راكان اضاهبشغنل انشغل
 دقرتنما 00 نهتم هنآ ان اطنن كلوق تفضح كعيضالل مخل ادب

 3 ١ راع دحر ام كا 5 انغل ولا انفك لاذ اقام نب هذان مهادات لكداحلا

 اهل ةنعدش الطيز خ مقرا ا ذالك :الو قعلوتب مانعا المل انزل ع عوسو ننس ع مازن نجيرع

 ظ لا لكن هر منع تازعط ابا, وجرت احم وعر زج رغع كانعلا أوس عضو لل ازم دادي فار أب 4

 | 28 2ينم ينل شبل كيلا ةضالت عا اوشا هع هنن نرخ اناههاو مسج لإ لام

 0 اونو حان ض وهف نان نغل اننا انداس كلج كول اهتردعجو عرس نع مفر ضن ج87 لاه

 *7لزغ ل ف فل للزب تعش نر ضن نعيش لوبن هج نع كح ضرالاف وجزم د واهل لذ دن ةاغل انل اذ

 تكةرة لنا: ايهشاللآ ع نيج اكس ا اهتز انش ال ل هب ش الص هلل ل وئدتل اهل ني مغ اال تسلا#
 لااا, "مدل دنيز ىلعطعذ نفاد تادف اندلدبزما ا صرالا طع ياو

 ةذإن عررخالاف بطجت ب قلانط ينيب مالظتاد#+ 0 ا

 ذاع نشا جر رؤمنعو لئاية خد نعو ل اهل هدو از لعل د ل ان ند جزعر اذهزلا اك ن

 اتاي نتلل رنا ان اوربا دعس داذف ىاج العجول. ثنو اي تلاد 0
 انج: زعيم ينس اقاز ثوار عل نمد زا كك زم اذاونوكي نرعالا

 1 ا شادبع ال ذل انتم
 ف دلفرف!ا قليلا فب ٠ أر هناايبمان االول شاعي ايان انبةزئانتظا

 0 ثول عا شال الوم | وميت ا[ اد يدش خر وعسل لزعوجلزخر اناا

 تلخمل كتاوت انانعت امن لو نع هاد بعأ: انلشمل 200
 قلن نات اع ايات 1 تيار 9091 ا ك اناره ل اة ينل ملكنا!

 | قماح و اجا اان هالو اهنم فيلا اع 0 فلا

 دكا 0 هم ةنعحارانعمسز انو نانسن طال ناث# اك ا

 ههنا م1 هما شلل هيداذ هلل ئنطال فن ناكني عج ترين خليني قات اة نع -رخزمو انمْوْنَن اكتم م

 | دباكلام نل اخ درع بعد تل وجبن ناو انتزع رس جزل زعنانشالا يم ضل ةماعساب

 بام و كتساف ذه اه
 السر تءالولا ف تيار امم ىيدودهن

 ا
| 

8 
 الجل نزيه رونلثل اخابا ايل اان رات قناص وساوس انة اهيا اور ملل اذاع لات

 امارة اخابا ايم ترض ين اوما كل ادوشاو مهل زناعذل اش 0 ادمهد اعل ا امِلَع هس ْلَص

 "هل علم ليش لي وخلو تفجع اتعامل احانإ يشل ارضك انهن انيس! مراو رينو لمولغ ف

 0 1 ع نوشالَسانلانانتن كاذانانأ اما نوكوانلِإ دوج 1

 انتا نيكل بتوع ن]ةينبدن نلذنندغلاك بيل زكا لناملتنا لذ انس ها اناني
 أذل قرئت 0 قل لورع ع ضعجاب للملا اطلت اخي 0

 نب 0 اةروتلطل اخت امل افن
 تلاع 0 ا اهم انضر ولفظ ءاثي ته زو حاجي نسوا نور وب

 لانه وج رع ممم ل ست
 لتس ا زون نلت لاهل اننا يع

 5 يوتا وهى نويمولرب ماقبل تبكي الانا 2 15

 9 6 7 6 را )7 نر و 0
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 0 ل
0 1 0 0 

 5 6 أ

 اا اح 7 م مذا زا

 و

3 

00 

 500 د ضحج يكل ستراوكم اة اوني: اال فانا اك شاركنا لا |
 ا

 ,مقلاةمئا نانو موني مرو سي لل اننا ذيل امد |

 | ع اخاركت 1 ركلاهؤل ا انجل فعل عا خف اا ماء اكن دل فاذل اديس عر اكيكك ل انوآلا |
 89اقل للوالاجؤا كلذ :اكل والا تاملطل لنادي وم ماش كرا حاصدكِيالا] انمللا انلاددول امش وبمن ا

1 

2 

 اكل عنؤمثنب ارز و لع نيلع و احل اتبيصنل اد  عتضلاا كل زنك
 00 1 لدا خيش الطن ا دبنعوما ل ان اذ ىذه النسب لاسزعمشل نب ادبعنزع

 ما[ ىت و وار ماستر بلا
 ارفع ضن اهئزد اكبر مناضن 0 نال يد اوهم ال نياك! قرش تالمنوتذ ةهزبانكرادم نجت دفوب نيل

 طعام نط لدي لاو اهنم اما قينعث ران سس مول
 2 ْْيَيَس اعين تخلل

 و توابسن داق ناموس طف كلاقاع : انياب جل ئالال ظنانلظكد لب ساتالل انما

 يان امارؤن نبل ['نلطلمزملا زل قاما اضل شالبعلزداةييذك ماعلا نيوملا أعنا انام قب نعد

 00 ا ا

 الن نلت ىو ضاع شح ل داك لمنع لعل نعل ل ئهسو مزج ]هن نعنع جنا

 |ننشابين مولا < هيتاؤ ونريد ضن, واهيسسب يلف ثلا تانلظظلاءكلاذل نعنباقلا

 لانو رد اواو ارشظليل نري ل فلل ةزقيد ا ثمل نسبت نضل نزع دال رع ومو نسمح ا

 0 هنن ان ب لطل ان نو ماو اهتلوف كلف منهماؤف يلع هتلاواَس سنت ؤإل لإ الواوتشل تودي

 00 دا[ انءالاوهرونلل انانلزنا كلر ول اكمل 1
 نعاَجْلجيءاجان لافت 1 بكي عملنا غ ناس تفزخو غلا دوهجنبتمزعن انثالا كن نانسي
 ْ | بلح ضمئلادد قا عيبج ما ازور اةلعمش ل ربل كسل ل طوب جينا جاور

 هيلعمشا) 00 سفتيلكد إل الوم لكم لل عبتشلا اكرم اكسارم
 28 ناكماقي للحاو تمل اذ ئ العجلان كو الفون نبك لس نهعنل اليس و منال نال اتا
 |ذانل طز مش امن يا باهر اانفتلالاناجاانابشما

 اذا 0 111 ةائلومِشملااطَمل جان [آتركاف كمال انا
 نا تاوؤطنتي دا كازغد اكتر السلس طهالؤس تاجر 0 اع

 للف ازَعالصف تان الاوإ"لبل اوايانل العطا اهيل اوْعَتس انّكلاطخ كتيطغان شا جْضظنم اج
 أولت ا العز دحا(اشل لِ مف د تكممذ ليك ذلكم ىدئادمطد ناري لتعبر اغا زي | دوعتبسم

 [ال كلذ انام تلال تضلوا !ذلكلل نانَص ريكو اة يْعَص ومع لَءؤَمْفل ا هو مذ ارعاطل ابتفعنملاو

 َّ 00 مسلم ةللذد اميل لئادانل اور اع حام ريدم من

 | فولت اهبنعتي يبل انرانهؤل سوما انتل حل طا ئملض اجل طال احب ب قرض يذ وك ق ذداذل نأ
 ميزاك اكون نزرع وانت عفر ناكام :اوكل كلا مشملاورككق ار اكون وم لتر دان اهبر نش اكتعره
 ءانغل”انلكاهلشن ف رةس اكسل جالا الواو لوغفملل |نبلار كتل الكنج اننا كيفان لنيسجيلع

 ورمدلاو جوك عير هلي كءاتل الن اننس ل هتندر هل ل انتا رز عغ نارها يل

 نعي اكيوكلاووعل ازال نقش اري تلاوهز] علاج ذنعل ادؤنجخ حجو ان ئَتل لات العزي وعتلا

 قع 0 اهدوحو ل )١اهةاكر انما ]يلع فاطم ناطور اًيروس امهتغن

 دلشيرع عطعنا اذ فراغل انتل الك اشاعونوطل نهج زءنل ا يصنا محلا :هلمل ال لا نن تدانان حرس

 >0 كس هل يباح دل 1 1-3 3 همي >> 5 و 5-5 هر ا
 وم .٠ تت -و ا _ عسل تارا رح هج 8 <46ن 6 .- ثهم ه كر

 تين كو 1 يو كل لا د يكرأ رس 5 جي
 كل 6٠< 2 يح ديد ورع حصول ير دس



 28/1 بنعل لوي زيا 8 الخ نرخ شم ليك تح تاندانا عيدنا يونا قزلخنس راء قالا

 0 غر داش ونفضد جدل اكلكودوحو ]كل .ناكمإ ئث اهنا نيالؤل يدار لف زوزغشسم ةدازا]كد

 00 هدوحتد ل نكن اهم مغ اهب قلل 2ظ-3
 ظ “< ؛انثن عين ابعامفطنو انيقه: نامي تحل اهتم لقاح ب انا خطن شح
 1 تان غلطة بخيل الوشم الغل باطل ال سغمويانس جرا ايلا اوين اشم لم رح عمت

 لا الايس نع 11 0 انتقم نعلن تسلا ةع ولعن لع اك قاب 'لعئقتعب اغاموضم' اعأ

 منج نان نخيل مم كاوَص سيستم نافيس ل افدانثتباف ةض اوس دل كرل اخ نتن ام ان كل خد
 ا لا © كان ب تيد انني

 : النت لان ألا وج نانو شجن يومان قعد ع

 ه ١] هء١ا| و١

 8 00 ذل اومل يبلع لاحت لو يذال
 هَزاَدْسا اولنرنانشاب ل انجإَع كو عص ,ةلعدالاوإتكرل اذهل سف لوس تر تفنالاكنلع

 وهني نأ تنؤلاثاكراكو اكن الاسد كلس ناعأ اليس تالاقؤب العذل اًسامانمل اذ مْيلَع

 اهيالادامكهبالءده] بس ]ع ط ادد نول يالا توا هلا, ةيبةن ضر الانا اعض اهل ججيح ادن انحاو زيا

 العراة مزن ايل الار دو أ اعز هطنما العش انما فجر ضل بالا كه از« خر اج آضيالد

 لاو ارض اس ساييطان ننزل اند لاهن د وخال نال خل ادحازصيالدمهذ :لىرجو ّنْل الك مثن لوم

 00 ارتدوا 3ضيزل امال ا ااترككا فذ داقل .١ نونو متل هاذا لخزيال
 م السلا صفات الابل اواي اخ كسل انما نب وقيادي ناوحا كلبي ليات اون لع

 بالقتل لس ناش كل: غيل انقمل بعامل ناكل ندد تاكلبحاا |
 عا هز سلال تاير تا 0 زان ارا غو يسنشل لإ لوعتنلل
 عييت ثعلب فذ :دافالاةذَح رشف لا

 لفل 0 انند/ذالال نين :ولمْجَوناكمالاعدشَساذل
 الان ابا شراك نعد ةاوسرمن اعمل اوه تمزق ا
 0 اا رع قش كات است الانعي ماعلا الن لاني طع لفور ئنبلاو
 لوك عري اا ؤلعل لذاواذسد ا شل وكي ق اولا < ١ ما لة نعير ا دعاهم ادلكو ثانبا غل داغئانونلا

 ا لا 11ج عنخ لكل ذي خبر كئعاشملةادانال ةيناثلاد لفالازعذإل لاف اهكرذش 56
 الاتنالاباؤ إكحاتنن اناننلخت نضال امج رحب جِلَعَلوَتل اصوات ل طلاب ل ابد انثاونشل انلاع

 كيه افي ان اطيل ااا سيار امل لل ا ممخادتج ادسجوب نيف فشار م هزاز ]م ل نّنؤقو ةوب
 فا ل 2 0 هه لك ضنال كان انج مدع اولا مةداذ اكشالوز مز ااوراغز ا ننككتش نوط كنف

 رمال تر امتد اياه اهنير لج شان زكا قرسلج | اس اءرامعل ان نمل د .ان نونا اذ نانا اكرساتلا

 لق مانا لحن نهضة لك( هاكر عرضة داش ال ند« ش ديلا |
 0 نادال اجد تيكا توت مزةنل ابنة تازلا اس 0
 3كوب سم إب لال اطبب انه ذا يتسم 1

 ّ هس ااوعط لل اهنهتد ْلوهْرَعَء مح مج ا املس ل نصل ارق لزانعزءاعن بنج ازعاشولازعز اسال

 0 9و 4 0 2 ا ا ا |
 93 طا ا
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 امض لت انوا اذاني لاو .نانالعن كلل انسياب :”لر ضن اش رمل نودع اميعلن يمل لالا
 لعيون انلايلنفت نان نيرا تلاو فس ماا اطس فلا نلنم ارش متي اوعى لدغ نع
 2 1 ل 00 |نف اننن نيمحاش واخر ودرث امال ناش انانا ان«

 تتطل سمر: مهند وق 3 مانت 00 :دكتيد هرب الاف نوفي كتمت ءالادايهن الات

 0 انام نواح تحضن الكاز ميهيلبطن تس اني اياب اهزذك يبل نال يعس ل

 ةريشنلخا ٍِظ 0 :ااكيرثشاب اانناال غو يئس يعمم

 ا ١ وتشمل اسنحوتلاف كاني انوع ضال انؤو ندبعانلكةلمتش انسان

 هلال الص الوز رام امنااونوكي مم اضالا 0 اد فعند ظ
 نبيَصْزنهلَد اكمول ل اذهل نه نيَصنم ل توك ن زكا فسح عايل اين ماضو اول ةراول اه امرت ااوعاملاف

 دادس فرعا طشاوأني لوالي نمل خرطي راكع تل واذ شن سانا اَنوونال اًكانتلملا

 00 ماسالا وزد الخلانجعل اقوي ن اخر ستيل ةناوموننلا
 الفاتن اشيزداحزع انزل عن ننال[ توتال ندينضق شام انلجرتاتل اناا

 كلا درع تلا امال ننيص نيالا نلراذل اكو دنكي عرج غم خس هما زغاينلشس
 ل انْماَو الاقاليم انيك نت اعف لوب ف عج لزعإ انزع نداء ازعشلشل د نورؤنلا ظ

 نار ادلتش النعل ف :زكيز هزل اف نودي توي ثا ميتا نائنالا شيل لج اًميع
 مطل الوهن مشب اع | ها صرة و مشا عا ماهحاطأت* !ا لسجن اغلا لان معاك م انين اقرلوكشنللا

 ليز النت اكلل نجا نزع نزول زعزج تلاع بس ضاعت ع5

 ادم 0 ا لا تل 0
 سانتي فان نع فو ثلا يطع نال ام كام ا لرقاوز اغار 6 ذرة

 م نانا العل كل هن. ةمش لوس مخل ل 0 هش 5-0 5

 كل اذنتدالهزم ل انقر هنن ل انا ابطا نعاس و لعن اناا 6
 37 مْك!اض' ام 2 الورع يراسل نات اننا اه نار١ 93 0

 نراجع عن امه د اهزعرتوبزعتومجت فعن اال ]ايت الص شلون جيانا لاذ
 انا كملهجن ردا د زنا يو تل و الع عاناح يمي عير الان ةفمجت 1

 0-0 نمر أ ملصنمو ديغلس كو يشري 35 ذل الخد تنال ءاجزتا ءاكرشم أكعَم تصحو

 يلا يابن امو كان كل اه كو ارو رس ارجع انادلاكل تراك درعا عرش علاه زبر كن دنع اذ

 هل سد كارت أك < مع هند اول ءاي اك رن اوي او

 اك هكاث يغتاب اهلكانل اناناوبنكا قش هن لوجو تفغجو ضن بوتين دوب نال لين ىو نعوم

 00 0 سا عض حلت نضل يجز واج و ارجو ان | زعدج نعت
 لميت لمار ان 0 اه هر جاتشتن العلل دات سل اَلِع نولئ ان عيال نهرين

 بشع نينا ئمش لة لد بشل 0
 لوزا خيو اب ستين ختي عا تيااعفانلا اك اهيا لوك حولكم مه
 لالة وكي ضنك ناهس اداه :ةوننآةءاساناملاطنمتا ال ووزع: حاب انلكس

 نمد تا هيك خالل لنيغكع انتا ورانل اثنكلاووشم ىنل امانا كلان ةكئغدؤتن لوغانآلا

 0 دلال عمم احم اة ضاخوعانارا تيما والوتر اعيطاكم د 'وعيط اوسلو | ايبا طرساخأل

40 



 00 .٠
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 4_7 هاطس 22 يا اا تبي د هيملاس يونج ام تي : « نر: تح جي رس 1 31 نم 2

 سودا سنوات الب هناي نيكو تانك يالا للا طلو لل طنش لل اطوف ضاق اًمزاننماجن ان
 | رئانماكع ند أ يفلان امي اش ا راج
 | نى سمعا الوان ايفللخ ان الور اكسيل ومش نو عزان ن از احسل وفم اول اةاثيتجرمل انباع ثيدحلا

 [مجيطاذل انا لان تين اثم ف نخر امو ق طع اطإ مالا ذ وين يكد أ ل ا جوزنتم هر اختل ليف اوعجْر ان نزل اداوم

 لعزل كوللعن ثلا ميلادي اتوا انمالافف ناتدّصاخذعاطالاب يؤم ملاااوشيل عذاشنل
 الاوان ال هيطش لل صيعر منجا نائف الحا انكار ا اركاب تلم انئ هتان قمع تمر نلمس

 أ كوهف اضل اب نع كبضال نبني شحن نر جبار جز ك0 نط اهي ذزئالو ونيخا ذي تخيلو ناب نمل اناا

 اهيذزب الع كتغاهب ضحيت نشب ننمامالللاءاطالاك دونم مل ناهيضازيم اناا قت ايي لننملاغ
 قلو ف نع قاطع نغسل نسيخز بى علزعرا ومن دو زب ازغر انيس لعن اس نية جزع اعز اك دع

 | فعمبإ ' نعت ]كتبت ما م لا اود تاركذايمساَن ا

 !.نة جي ازعهزعألاعل انج وحجز اون زج بتملان ن عزم 72 1 4

 | هاتان لاكوهيبلاب ارش لمار هنا لودي

 ا ةتارجيض ناين زانرانان داق انزل 00 وتسارع كرل لها عك هردصُلا

 ن 00 ها اواَكْسآن ملط َنْولوس دنع ل اظلم َن ا ديجلم لهن ر طز عر تالا

 دبا دفلم نيل ذرأ لقاش انعم نيالا اننوعإ لاو اداه انقل ![لغ مارك لها اذزونل اوكا
 افي الم زشانعم نانا ارا زخام امنا لعل طنانك لافاني انلثسملا
 ا اًعلاْمْلْطَو زلال اريل اًلصْش اولا قياغنال تكسر لنا الش اة

 | دهَكلكول أو هلل هناا ل دعم ]و أ ةذلؤتناعت نهج خئواح عر لَو ىوسو

 انعم الان تناالمكنن اق ولسان ده دبع كلن لا ةدعز عله زغسد كن ةهخزعذ منا أك نر
 2211111 ]  ] ]1 ريا ذاك طخ خل هنولو مالها راع قص

 لق اذ نوتات المنكر كل العا اناًمحاع الاف كلجيبل كلضناكتت) دليل اناث ولازقن اناا [كَنووتنملا

 ا ع -10نولاشل نتن ولو. تلااهذات تاء نالت لغز
 م كدا امم لما ]سنن اذشت نأو نلس انش نا انا اذلل نانو اكياخ شيخا

 ع نركب اس: نمزج د دج اطبن اهل انا بلكت ترايفل يتسع رتل لاوس انزكتل ديت واللا 0
 ور نإ از منن اهات الاه ذالولا اني ف ىرتنا الان املس 3 اكن اوم دروم ان اطعانم اوك وكب ناب كعجدد

 ا سوم تلت كنلءاتجلالي نساك ا انصونس كك تاو انعش امرشا اتا العلا

 | فه فارتت هوو ك مولد كرد يدم بم سب نوضالا

 "لان انو اندم افتاكبو نيلسون عل 18 ا لين لمار كر ادع
 0 ا هل او ضاثلا اراك |رماويس

 | نعلتم تزعزع بت نهتم 5 نول تت غنع تركك اموات َفْوَسَو كيوم |
 1 ١ ضان: لهن كبس كل تزخانلاذن طايلمجل اع تيئكلاخا 0 ا

 | قو ساانتح فش وتل اققانجل اهةدحاذاهنم خت زلاهنددواي دس الل هن حاول تمام |
 ا | اللعن احتل اًيلاملاد ل نائم ضن[ كال «ةلتتف نين تحل ثنا منزل |

 انتل مطب شيلا عضل طالع تيب لومي نغسل انتمي للحاج انع
 | انجاب نله داتا لقسم قاتلت نكلإكا قه الامل اؤتنإ اناس
 0 82 1 2 كَ 0( ار ا



 *ول ام 0 7 رك 0 886
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 ها 27
 ا 0 500 0 دي 1 م
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 ياضالزنك إل ل اوائس ادا ثينكا هس نن اكتب اكن للننبكل عون لجبج ا 0 0
 «ل هجر اد هما ور ننيل ل قييلاف ريكو نايمه ارجو الواد اكاوزعسنيل نونو ناك" ملام اهو 0 1 _

 دن وست ان تالغانللاوب منين ناد كتل لاب 0 يك ما ل هو رخل لوو الق -

 داما]علو الج الب ماد اجات يمل اهنا ناكداغبنسا ه7 ا ن سلضلن د 0

 ملا كلج لاهالي لاروزا تانج كازا 1:102جيضاكتلق 0
 00 0 ءزيعتك را اع
 ربا اترنيرع قاضالابانل انتوا اء نزع يفلان ديب 5 تفوي ع ين أر. هَل للام 0 .

 يالا انوي نر ونسال اهنا 2 2 ين < كير
 نيكني علا نال انهيش وليا لا انوع نول نين غاما همس ل انباتطول | خير تع حي

 00 3 5 اف نوسأر اجل انتم هتلادبح 2 لرعرتصي فان طعزب نا غور ارب ون لوعشتل لع 1-7 0

 ميلف نضال اهمال عب اهواك يدش القل شلال هر عطل نع ءداجز ل ادعو ن مهرب ضعت 0 م

 لول شان اخاننليوإنلا نرش اَرلَسلرن انعنبجملانن شال نفاخ ف نيبال الشفا ل ادلع ش لقسم لوس | تح <
 دول ومنح 7 امثءاج انا متل افلا نادال زان وماغيال يذلا اولكر يوماعي ءاضب مد انيصو اولي اليم امْيْشمِلَع 2 وز ْ

 كلا 4 ولج ءلاف نوني ًيونن دنياي انتج كضاعم ماه قضاه نال وانت دنيعتنم لكس انّماَنولوني م 6

0 

0 ١ 

 | ماخلداتلأ ول ا حدو متل لانا وت ياام الااجج مداز]لموانكوملشيال

 هناك لتساعد نوني لون طيس لجن رجالا اجت ش اه ءاجاس انف نازك ا

 مدس رار تايم جيانا انيديْنِع نم

 دارصتوسبم اهنعلةزبتعين نع ننع اه ضقت خانني أ سن أب
 هدص بسند انإهلااوو يبل روم اني تاناؤهليزيالا لله فل وَضنرعهْعَجاْبتْعَمم ل اهرمّيصب ىف لزع

 تاتا ضن انتل اياوه ]ىلا هلل لوقف ةدن ادن ون غكسل اززاعل ابعد بلر ط عزبة يجني

 كلم ىف تاني ناناؤه لسوء نوزع لعمل البطن انزع رن بلغني لنل 5 للملا

 و ل ]جك دنيا لسان درع زجر سن نغن# رضاع ادلع الا :لااهناعلا اوبوا

 | اةاظلل مل اهات اهنا ااهمودتس لوكاس دانا ال

 اانا نلوتضتوإلا ا اوكي لشن اللي نشا تا نيب لنآ لعاب ا:
 فشم ممل انو ليلا رو دضف ثابت ”ثانال اهل نخاف نم تاني تايال اناج نعت زيف انلانامْغ امو

 ت اند اسناد بعز عدصعتز اذ غرؤف نبق زغناشتا 1 نيطتسلا ومالا
 ايقنت نقيا ان فان بانيت بَل اباعلا انوا ةملاطن شه الون عجشج اب ادئات
 كنا ا لوزيالعتأ انتل اناا تدانلاهَسلل انااا لا اعشاب

 يةوناماطم انتل هزنادل العش الصوت مع شتت زيتا الل كديال نه نفط ل ابدا ناخاطل لد

 دباس نيديالا دل ع ماط غفت وت ذا الاللذ نإ. ال نكن ا ضال عر َْو دؤفغمال اظج اناث دصلشم ائدضلغم

 همم اظل اهات طبع ب نعى ود ٍلالَضىل امهم اخ هرم تا شل مول لمع اين نجدها الات اجا

 ىلا نامل نع مدل َبعْع م نانا [ك هن كخ مذيق شاين لغلخ لوح موجدصن ل اومشفن لوخ

 0 ةنانولوه ول افن اند ايعزمانيَفْطَص لَكْيْل لماكل أ ندي اهملاذترل ون عدلت لان انكدت اهبع

! 
 11 الضلاسانل ادور رغيسب الزمان ل غرر تيل هن كتجرسيإ ل انغام مَسطاقلا|

 منح عاش والزعي اشالا أك طز واننا اناا ف رافل د صل اوم امال عيال نب جرا ايار



 | وللا ىاشل املا فدو ل اطخل ةديال ادام ءانستطسص لجل ماكل ان اق زق الدين عاكو ااا امانه ل نأ
 1 ا 6 01 اهمال انفر امل اهصلشملامامالا

 زب اطبنمناشت اك امتع 0 قباشل اينما لالَسُملا
 لانا[ :هللعهااول صن يسْول اس ْل ا

 م انآ الا كلمالان م انلعل مب لاين نيون ناوي الميتص قاد زعدمل | طعم لص مالوش ماتس اون غ را

 | كر عناسالا اك ينل مه زمر زها مدابتاين شان اقتل زل مجالا أهديت َوارأحاما كرمان
 سان اًيزداهب نعل ايان كيدي وا انين ين لل اعده لوقزعةة قادت ابا هلاسل اه يزعل عزعتمروا

 نذكئ ايد 14 لان هلل فر اهلا كك جوي العويل اشو شالو اداطتَنلا
 قلوب نعرما نمل عنق نعش ادبقرعر وهجتبن كنت انتا نضيف تلز ناك تول اماونملاب

 أ مندي رظامر هعدصالا نتا غال او اوزيل فم تمد ادن عه اطال انزاتلا

 كاس ع ارعردجب ارت امج تيا طخ 5 قي 2 1

 ماي طلاس مشانمل 0 اال: نعل لجن عش ادع نا نع تنك“
 نكنالخ ف ثقل اب نيس هزعم ثنا متونل علب زمول اني ! 0 ؛ثطزر“

 أك ناكل لسور افاق فايا نباغل اتاي لل 0 0

 هتلزللض ال ل انه تنم نهار ملح ياعلي تش اطبع قى نع ككل انامل اننا انين بال نذل

 |نعجر نعني ز باهت عناتوانتلا 5 يزد طاومل كنز يب ب 5 0
 ا ا ل طل يونا كيا زون زش الدوق نضج امن
 ايل لوجان ماقال و | نيمتونملٍناتللان اخ ايم الوفف هتاوؤب عينان سؤ اذ
 ا 0 ا انهو يمانع نانلطنمهادبعزعم "7

 10 بقل هبال نابب ةجرعني جلا نيجرعايع [<9 كا اسيا 00 2

 هرم اناجنونل ل هيل لتكش مه ودر ناكل اء نييسوتملا تاي: 3 تالا جمل 1

 الش ةدانساب از ممرات تعتل نبتت نلوم دجتع خا : 0-5 ول طوخ هز مالاو |

 طاش ضعي هس يسود كو مي لع أراب اه رع اصلا

 قاطت ناحل امني نك تمئرما ل لاضضدل اكرتاد تحطها دانللل افةميلع 0 ءةلامالا 5

 ينل طالق لعل ا اان ضع مانا نانبال لبا ذدالا |

 صحح عربا جياو هنا عزعن مج ر وركن خي !هنعرخا اق (ك داثلافن ناك اربع نىزحائاذر قد أ

 نانإ نيم! نعزعانمنتينع عن وكلت ع مزبتلا [5 ناقل ا فش ن انيالا نيت هائياراذا ل خل يد ل

 ساجر عز الخ ث للا ذب ,تلاغف دادي نأ .اس]ل ضر اك” لذ تو مام عدل اس ل ان ديور ادع جرح 0

 برب م انك 7-5 اوجتتسا جاهزا استار ايريس جذل مسك مل: ننعرن ل سمان ظ
 تويم عمت انا ذا اجشل انام نيران اسوم غامق انامل دانه لاق إعلن ةهانكم باش ْ ١

 هنو يور ورجال ككلصنإ اذاءانالم ,|ةنل مثار اير نمط المرخ بسمل اهنا 1

 كلذ خيال اونو داق ضر ايما: لمد لون هنأ اوه اثوويو هعطماخنلخزممااكعمسناوأ

 , ثنا( ترين ولاهم جعللانطغ كل اطن انور لا 4و ماكنا عجج رشف نادل اهون الل ابل
 هيالافهالإ :ىاانواطالنم ل نشات نول وول طاق !ناعج اجضيوتنل ابان
 فلن ان اكتطخاف انك قليب طخادإ :لعلناند زا: نتن املس فدلذانل

 0 0 را 2#
7 
 قا



 : ١ 5 3 00 اك 30 ين 20

 ا نر ويل لاقل الر رد 0: نورك
 00 را 30 ا 4 ا

 ناسا 00 20 رم

 نبل تيس بانل عز التوب صا سمان - ىقيلع) أ اءااطعمج
 5500 0 ا اشعل ابطال اكل العم اسال اهنا
 0 اناتاضي وك عوان اكتمل كيا 5| 1-21
 7 نام نس ك5 تكتت تاكمنوسؤلطل م لَصَهَسالو نب ااداذو اوشا يعدل و ٍ

 َْئاَ 2 ل انف اورصخلا يانا شب 5 ل ما 0 ارلا
 ١ 0 انقنط نع عضل نراهن عيب الق رم از 5 ِ
 تال كك لذة ضغم اه : 00 الص

 -ٍِ 10 ا ا او يزنلرو لا لعش شالو أ

 هاذ نمط خا سافت 000 انهت ل مالع اشاء ذا اتيلل كلمنل اهتعالجلا | ظ

 انوع جي اط لب نلعاء مل نوت ملت طا جتاءالكوالانش اغا ثال نا
 ظ ا ا ا اق ادا ا ولا
 9 ا تب لعمر الم نييجيزعنم اصلان نع ار عل نبتت ع همن جا

 ظ ”مل رعت ل اخالان الوب 6-0 لانا لمدخل ذاك راطم يعطف كوول

 ا ١ 0 لكل لانه دنع بعدما دغ وز هتلت وعشت لا هر اج وامارلل العشم اذضأ

 | تاكجوبعفانال اطتايتان ا ا ا
 د 0 ندب كار ساهكل اغا لكون: كامف نأ امه تاك تنعي هد نا ان ل انك اغن

 ١ اديها اناالرغ ةكلج شن [يوخاسال اض كلذ تك سال سو اول انجن انو

 0 : | ختضران اكان هتاف شون ناغاق م يل (] ضع ماتا ركاازعر انما

 ب اًسشاهس م : ن ازرع: مزعل اكنعل اجي راس لنانلكل 100

 العم رم! تتم طاانناجلاب 0

 قالا ل وزود هر دة لعموم 310 ا
 نابيرعزم ميو و ليتك ملط ان انر نون تل اديب از اء هلاءزضفاسانل قيام
 ضجزعب تسد 49 لا ننعم اك 10 لعن رمت زكتل زعول هل يانغ

 ايدلضو هاوس دك اناا لب ونا بج قف كيلو م غل ينهي غاماسا
 :انينجز جنه اهعع رش اقتراف ام هضاب ىف :يضؤ اطلع

 ٠ بتسأ نمل رضعنو اننا نيرا تل ا

 ا را
 |كلهب نا كفراونبا انلاءاناثن 1

 ااا نناننوكبذ نمير اظطإ! كنزا زنجي زا شل اشانورناعانيزم هير بالا لاغ

 1 51 ل لل اهتم جو نعل ب ضملاك ناني | صهط الو الاو ف تيم و لوخت> الجلاز هز دطب اهتيني
 شراي ز العاشر وزمملهزةزلغال اقر انانس كله اورق نط) اهلج كشر اون اوي نمد /

 ينال قيس انس 1و تلو ةقنبعلا شلع ابليس طوى شر ناوفسم عن اذيفلا أك
 | نان علا اضن عزي ماعد ءارعز# م تداول يم نذر ان اناند عر 'داغلرتئشل السل اناو

 | غلوم نانا الرغم خاب دع كغ ملعبه قم انَتاماندغي دا عل ازئكل العلل العن نجاناتحع |

 | ىنأ لم اهرإ احيلَع شالك مش وسل سيئا اانم ضمه وعيد لن ؤضعللاف ل عج

 ا

 اور
1 



 نت للا وما ]نمل اهطمش لست >1 هديب زال اعله )صن يمل اننانأت!ءاطع
 نوي اء ضال وبل جلل اظن كبس ةإار دن لكل تمل !ةنيلع هن لتس هشال وا طبات عل
 | مخل ايات اؤتمةفربحش قادس ناين حماس عت انالونياناوسعسامجوب ل الغ نيتينتل نضع لا
 ضيا ةناكيلل مار (يب ستان ماطور ززي) نم لكشالف ماعندنا
 ب :ديانعت مولا اضمن ومو دعوا ومو تسؤإلا مل يلع مالتي حبهاءاطغ ل عنأ !لذلانا
 يح نركات منكما ذل ن قاد اذافاذالا دل بالاعيلفنوماوهالا قش اداهلجآمازعزب اوه ودا ذوتحيد
 له ك ءَِلَعنْالَسَومَتاناوَسّرانا امك الكيت اوماذا انيعتشال عرض ءانلوعس اسس هما خل زو ديب

 هنزنالاماطت ومال ثداخترانلانا فجوال اننا: قفز السا تمم بزعل نين عتستل ازعل لعد اع |
 | ١ ينل لنا ن الو ةشادسإ است اهزينل ةنبشر اهلج ردو مكي عع أك نإ اان ؤلملعلش )قي نم
 : دام | | بطعكتل فولد زنا مل أك فز طبر نا ظ شدوا مان تانانم ني ص دانيل

 جحر <: | | امض درو بالنا اكق مطار ئلخؤ شازيمتاكال اهل عشا ؤسازع نام دهان اعين اب ينك لين
 را هن ارجو نايرالا هيت يار اذا اون [ا ولن ظلم) وم كرمن نر ناو ياخ اياب خازن نومضن فرش
 هلال اثلهز نولخ د ضرؤم نددويقاثيل | لعوامل اذان از ملين اب نؤبونكك انش ناو

 سيم < | ف كلف ارغو اعط ذياكف ووفيت ءانيضو الا ارد ءاينالا طا ذاوع داخل الان هيض الع لنسالا |
 + | |٠ احونعوضواننينل علا يكلم اكتل اظمنيدانل لع كنك افك هش الوسَوساذل ال ازغو ذه ةباكب
 . نر خر ءاندلعان طالبان: دل دنع نمو مهر انسيصو انو لهل انخو لعذل اواو هيت انأنسو دن

 أ 1١ تكل وك عاجل عاود اون الو ول ااينقحل الن التيم اعل هل از ضر تهملء اع ذوو نسبا ١
 برر امتي| ١ كي ندا أي, دل كال جز تتينيلاعهنب قعاباةان نياك ن يا موعد سام ١
 0 لانذ اتةرتهجز عر نخل ويزرع 14 ليز تاع اك ينمي اعل نيكتشل !,قءرلل تذل
 يبكي كج .| اً يجناكت ضدرل ويوضع تخمر تل شانه زطرالاج وعن اكفسم لوا ذيلعْش إس طاوس
 يركب | ١.. ةكطب ابعت اولا دلعش التمتع ونعلم مصراوي لااا دن غض تجتل يطع فلات
 ٍ -- 21 | نئيلا: انامل اينو ن إكرلع ثدحاقهشنا املَبق ن أك لعع ءاييمأَ مع ثدوو ليف شدا نه

 1 1 ءاننغ نههن تمول يال عر عل اباء ال جلا هتيسو لوس دساو هنءادسا زج ب وكم

 46 كل ب :
4 

7 0 / 

 لا دوا | ةاوغتع 5 الفا اذالزكز أس انطزتزل: ا نوكتخجتاننتيتبلانماماورالكل ا مانعنم اند ل هدجد
 ٍ “ يد“ | |١ ةظئرواغلتاة قلنا لال نمر ل تغفل اعيصتز نعش ايمان عي عدت شادن مزعبلاطخل ان
 5 7“ | ١.. ةماحتللل (حالالفاناكتند وتل ليلا نقتل ضافذع تاداقع اذن[ ايي ثدانغ ناد
 0 غو ىف طاف كيوم الام حالف از أياتكت نب دعاشمو موسم اكيتيل ب2 سل ادار
 )) , |١ شوا هذهت شادن قا نم ككل ندب فرغ دال يشرع ناوتنمزةداذطل كت زا خا
 , نعلسثرد ١ | قفز نقم اذ نع نازل العش الص اخ ادراك دون السن اانا لشد هدداذ نا ةدخانبوب
 رو دس" .. |... اتوريايامنالإ ننال ومان اراب الشاي اطعم
 00 د ان لتلااجلهيلشاعللذنان هضم كلازأرقتع ال السي (رنيل ذل قاض دنع ل اجلال 1 ا
 ةضلال جرش ى تقتل نطل نات ادتوم فئكتف طاقات امؤض اموت ول ابتلع اسس ادن عر ضيفي
 ثياغسس نباعن اما: جيزي غال الانع أك دهان ين ياكل ذل نجت )رون
 طفلا, حاطه لذ الج: الغاب ع ضان مىلاعاه تاق لل خلات اعنعم اعبي

 0 1 جل دس 2 سراع هوو . 85 0 5 . 1

 | مد بنبجزتج ميل انزساو الاه الو كلك تل وسؤمو مهرب اصح ها 1هؤرل ل يصل انيدعو



 كرورل هلع نوبل والاف شاجيل ثلث ل نة زان يباع ةهزب عده ايخاعم اضن خنعأ
 تعا ليلا من لع 0 اًيينهاشحب ا ل اهسففإ لرتتتخ مد ان دل ن هتان هن املك تيقن |
 00 ات 1 كا ناكل ل ين ن درا: نان ته دضأل هت ذاب وم ابح ن نه[
 ناكمانم دار !الل ا: ل اطنولف كامو نقف ناجم داهلا ل ةددان نتن املس نال انغام لذ انما ناهرإع |
 0 اا رول اة ذ الوا اليكس اب اذع جب تال الح ب ضفف دفن جوي شاغل لزم أ

 َنِيْعب اطرلةدرملانيطارتتل ادنأما جوج المل ادع ناكني ثانلس طخ ل نط عارم اطوهم انهن ءان لع بأ

 | كيل كر نضزاتساب تعفو ءلل اياب ثرتيس ا اولرْباك ف لوني ار اررفهريطل ناد ء اوه انضتع اكو نكمل '

 ”[7ق ناب اوهام انهعيؤغم فاول هوت كن امل ل !يعطفنال ارينا رت اي ىنل لن !ئل اذنه نع اذكرو تي |

 | انوع كلان شلت 0 اقشاند ايننامعمب هش ندا نأ الخ ااهندايام ثايالقا |

 د'شا انافطتسل تنل او اندابعرمانيفطمم انين! ترا كل اتلاف زئباغتم |

 0 ذا لنكن اكوا ىعنل اللب تيس ان م ناولو ريا لكن ا ايف تلانئالتذا|

 دامماببب هاله تامه ثذاينا !ااوطل ادن ااهعطفر م طن ضرع همز عينا همسي انك ْ

 تانغ (ح ضيتنو دل[ ككل ةيجت ا حعبمأب طوف واناقلب اقام مطل اثلبكأ
 00 00 0 تنم ادنعرعرضنل لع نجا

 06 1١ اه ع وت لتخرج 5و دوا حط كزن ] «نل اونو اع ةناينج الكلام تلم

 0 125 وت ولك الانا نعواخ اهانه ال نان نونو اكل

 نايت نمت نت ااا رجلا ماورد سيفا
 يا عا امل ادِلْواس كلمتك الان هيانال م

 مالت انما ل حت درمان لات ث ذات ئكتخننم نمكطانكل عز لاط ليج ا ستحل واشد اف

 يايا اننا تناول تلمالكلا اعف ل طعم سعب ل عزوملا ورواه شه يلف عم تاكألا

 ضنا ما رولا كك نابل اطمِلعمئمَ و

 ناعم ضير نا ضم فكر أي مم ايردا »لل وه يزعج هل بضز | ]ميال ها تأاول اء اكاينلو مندا هود

 ا فاذا نال وو قيس الل نزع رنات كوم بوتس الغ لوز طع 0
 الذل يغب : مابيك قمن نسلم انمؤنغيزعل مرتب مالك, كتي امس لح ذالايز قو
 كيتا 00 لكما اضف كيلعنذاليزدلنيئاتءاهلصا خلط يانا ضف
 لاف مننا توزع ف لون اكاكتلط تاز 8 اين اداتعن هناك وتل زءايل ب ككمنلاض كثاكبلاذيكب

 0 !دؤئعهف لومي ناكل نضمن تفتش ذم طهطصم امال ايا 0

 دهماهغوكعم كازاعانل الل كن نينلجارف يتعمد ا/ امر اول اف كل نفعت ف تمس ل الو

 علان نان خاف اة اخ مبني نعود وان كن منز ليلا شأو 0

 دون عنز 1 رو ا ترسل ارعنانال طه اعوان انفردت ناو

 0 كج املاومضإف]عؤاطتو وف ميلا قيس اللف نادم لير 6

 دوطنع اك نهال ]ناعم را 2 هم اود اننا
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 | بوعزيةساام فارهتادبع ندمزع عنز زيدا ]هه منيزس نعد يلع أك اعمال
 | ؟رارااذامنابةدحو تايئإ ضن 0 ريوس و

 سس اهادسواذعم ءوأ اندجوو ل نمد ثبنم م كسامممت!ن اكان ىو قش از معمس اواو ممم خوفي

 ارسال كارم كول 2111111100
 نسيني يهل اننارعسار م عاوبإي يت تس جلاس ا انوا ال لتر يعدا|

 | اكل اليل لماذ ل تالقي دلوتب تاع عابانسم لان اعل لو: نطمالا عم زعرن ول اتم اه فارع

 انما: ىلاندهاعتع اج يلُكت ابن يىلاهنض لل اة تاكو هاجرخت كاز جز رالبخّء متل خر قكف |
 ظ و ا انوش اهبزع ب عرين عل عزعي احلا |
 / هداك اوم كر اهكنرل زا هكر شالا ةدتفملا وتس نابض و بنمو |
 0 00 آي نالت المكمل 00 اهل ردو الخرب نضصا ظ

 اكل لفة زمزهو كتب نوتاكيهش هياكل دنياكم ل ]هال عن ذلز عرب لب لع زكزعنرسحلا
 ا ا ءاوطعأ أم حب أ رلاقلعش] تمت تاز هيائلش اننا 0

 | ةنالانعدجيلراجر غشا منغ يسن دهيم :لمزعشاعو ندع اك رمطعللا
 ظ 0 ا با م هام د رانا لع لف غالا نا

 ةاعذرحواهرجزوغبت دن انناطع الم دك نغلت نحترم زن عت رض زال داهم ديَسررتس ل واذن

 أ مغ شا تم تي ةعزينح|عنالش 5 مطالع ويا لوحالو دنع بتنا |لغ فريال امل اذن
 ا 00

 ننلض نان اج ابتع ا ل

 انجب تودخ مدوععاواهوج عنخ حيف طعاو زيان حيه لغات از لنوم طععاو انمي لمين
 دعم دنا تام اص | اوزجنٌوعَسو ك. م ظعالا ش امس ان اوين لكك ل دع ل اغن دا

 قار طاب ماك يي ةاالحا تعبأ دا
 وان ان مينيش لا ناتست د الوب ومص كن اكل افا عضم ادد ضل ةي] هع مهام خبل

 قب تال. عاوطص انا نت 000 ا انتم اهناد تاع

 ْ حلم خيهئتضن ى وكتاب اذهل لهل حا ايزو :مدتضمو نوكأ يان نطلق وعيقزنل اذه نونو بعضي اكاما هير تمنصي
 9 ع يدتعاتسةدددلا انني ضشتلا فون ضر الفنون انبمش

 2 تلا رم كلب باعد اناشاع نم ناك زاتشلا

 ما ل 0 انةُضادْيع

 دكت تما مالا تنزله ومصا دبع عز انعقسزى نوم

 | ا دل هر ن | عب 2 | سالو همافط تمد ت/]عالالزيداقم ئدانزفوكل ا! ون ناداثاو

 | نيج نينه كل اعنف ال و
 8 2 اد لع, اولصونمولاءا جيلان فج لج عكست سب غرار ئ ومع

 2 نيوتن زاطج درزي را طارح دج
 نع نتج ميزعجانا] ا اني : ريشا : و / قيل اك ملا عزت إب :وسعرج ليل ازملوالا

 ا! (تح لا ارث



 أ داتل] تزيوا اذ كيهربانال افالت طال تسب صميم ن اكان ك3: الوعي نعمل ان ةدهادنع بلع ع ءلضنم أ
 قنات وضل ذل غيم عنزل مهري ضافط دربالوق يشم عتضيلطءاياتبإ انة ذجاساش نموثب ل يح ءالا

 ْ ع وري تجل لومر اج ع عش وجيش يرخا الط ناكام مازن إكوُح دضع 3 نام لَعافلعةنسؤندل و اذن بؤّسبا م ا

 ْ ها لجسد تبلت شا الزنا كنلرصّيشل كلذ ويف نو زتفن االول سون عب جاك لامن لؤووهو محير

 ايل يل عش ورا نواف زف اذن هدوىضزكل ان ثءلماملا] عضم كلذ دانس نم

 | يسخن لاهو قنو قشن اعوان ةزةلكل افون ان اويل م نيِغَو نان الا مؤل منذ, روما

 ْ 2ك نلف لص طفلا وص علا ناد نوا تعبأ ةداتشسمو
 | ههكيقتلازنالج د يلقلخد ذا ةفمادبع قادنعدنكل اتداملاديبس زم ثباع لزب زعوني هزاع اعل
 الفلل معشر لوم وزعتو قغت كنان قا يملا هدانا ال اري اناا

 فعن ل ا أجر اهجو تضف ايا انتان لات ادني ابضغن بك با

 هل تزد ل يض دنعرل ادلع الست !لوثس غسان اعزياطورن سرزل زمارمد انه لهارم ١ امنت ننه

 يحن ىف عيزع ماد نوكين |. مثللاؤباءانال ذيع عقحاؤالو ميني رست رش ادابع ءاف ا. لهذا امنعل اب
 نايف الس طال يعل انشط مالا ءافنتد انماناكت انةدح اون الدريس

 هزل كج ناوين ايل وتر عدت هلعان سف اتمان اكن نوم غمورنمالورعردومل !:ءاع تم [ط صدم لوسد ب لى دنع

 1 ا راي مافكسن والانس خونوم حاول اكتم تاع شبل غمار !ءكلع سالت هد لور
 نير ض از جلع للَس فلوس دن اكىنل مسالا ئخنأ نار ا اهب برع : ةئكنائئدلا

 ليام ا راي تلات تاب عنا لكن ذاشن نيالا نك وص

 ويارا شام الاقؤا انمحالتلابل ذلمزنو ل اهدا مثءافا لعشر نلجتب نول هاا يل اون تنات"
 ا لم ![مذااهالمانسبل انسان نو كاك كاككانا اهينسبل و اطيض ضر الدعم الص شالوُس

 اه اهطلات ونا لعيوكيزال وتهتم ايرون غير نيشل اعل مانزل نيب لون هنت قون
 0 تح تاه لدن لحدا تن اسد زبن انجن عجل جيف مهيد اناهتض |
 اموتالج هي اندر لل ]ب نءاج 23 لشل يمل متلي كني اششل اورثمن ماوزبا وروما شن اكرل اريل

 ةتكسضنوادل كت اينابكلو اتينا ضوزس وسب نال اف ضر لال ذاشا هلع ظن
 مه ورككال لب نءاجمم كيوب ديون غفر ثوبان نا جنك! غ و اجامل ونوم ابلرت ام يعنون ن*
 00 للزنا ل انه انل اوهكلذَّن او «تقف ا ةرمهر] لعل امثال انّورظني

 هنصوعشورفدوأو ءزوشل اذار للم تدع ن اكانتعند وحاول المل (يئعضو ؛ اول اونو: انظرب نورت ليم لج ناك

 2 داَتلا مادا و شوز لول اون او: للة ازطمل بن وسلم يلبس اقرب اضن مب تؤم اذل الز غ ْ

 وبال هئلعمش ظ1ظ00111111 اهب | اولشس لف ميري فر ثان اومن ادا! اولعانلن ْ
 هنؤباذل ان انكبودنِجَس نفل ايجات قذيللا» هالارع دهر ادوسرم] ا نمش رم هرمانكسم نق |
 يامل اوت جاني 8 نا دا در للست كاعم نيشوناك ْ
 له دنؤب ذل تظ نان اغا هيا اكرم هيض قاب :اراكت ب سلا
 ديم عز .ئلدىوتيئزوهسي ل اج تاةنبملا لل قررا لطوزركتو .انلان عجرم تانية لانه ةخا
 لذ واو سيرد ضمرال الضي نتي :اككناكت لوطب ترمس إلي دو دما يؤ اوراكل طر ؤم ْ

 0 ما ا أك ران اني نعاناانخ: اوبال قت رع
 نال ناسضّضانا انتل الخ لوم مل انان اتاك اؤَس تاذجسر



 |تاواطلا سات 1 0 07 داو

 | ةثن لص دنل لو "مان 2 نومب هن انما اعل ارو لما ت نش نب اهيعا تدلع انا و 1

 026مل لج ينم  شدوإع عينم جا اا
 ا 0

 تانالان نت إ خلع 0 تير لعر مل هما عضبدن ادد الما ساننل اوبن جر تاني زمنا

 ا اننا 0 كا ا كب 0
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 تدق لولا جلا يلا شنإ لسا نأ كاني : شاب ترف كلان رالعتد | ظ

 توام يعن ل ع ولطوا قاتتف ان فير راجت ين راسل أك اميل كا

 موس لا انادتشسنع ||
 الو تاون لمكتب ةلقا هك نايا نلزغال ةللنل ا 0

 اوم نتن اوناوركم نوضفا فار ل كاين نحت حاسم ١
 ًاقاتاطشلالا عطد حالا اهل نم لم ماطك ىلم حالا فانز ناكيم لم دل ما1 لكلاب |

 اتوترت يذل قتلك ميك تعب تقلا: تالف اهلا بالكاري سلال ا
 - 0 فارغ دبع ل ندم كير قرم و رص زمر مطلع اك مسح
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 : ل + اك مةلانضعابت نم تالطان |
 نإ ع عاردجلا ل انها اللات نيرا مد :اولإل كعمل 2 الور يضلل“ 1

 قط اننا كيلاني لا وامل وسلا ا
 1 نان لع ا ءةءالصمش ال وسر 5

 عض ازغاما !كعانذ ةماهطامنازءانطمات قا انا 0 0 0 ليلوزاْينِكَوَم
 كيابل عل تراي جدر ط 5ل اة د]خت ذوات افا ل اطرما طش ورلد وضم
 . ونار او خو ذل اورغشمل ازعل الما حلثع م ماكل 0 ا” عجرم يتم ع صاف ةرنعض ردح .ماغ ل انور طن ف

 0 2 101 يا يا نار رار دراطل ات انلاوو

 ممر .ءذلنلجفاهلس ليغ ل ةدايي نها هلم العال انهت اور مئهاذاف
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 | عيده زود يهتز نويل اا ساب تا ا تر رو
 | نما: عسل شلة نوا و
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 دخ_ لالبايل امممرياخماعيرشقي اذهبي ناك<وسنظو عماد نيذيعلا هوتضلف رتل وذل هللا االقلاهرشا »وب | 0 ١ ل 1 0 ًّ 102 2 -0- ءرد م برعم |

 |ولط هال نصر اون اي ميسا دبع عن نسل ياعيال كرو تال اوان بضل ل غطاذلاو لد تلاد ءاتيشل (رئيلعبل ! | 0-0
 : 6 م 0
 ايعينعراطلو نرثخإب رنا ؟لوتيناكعنألاو هدم نجل لَ هقاَلص ولو مام لضمه دج اخ هيل اش 20 فمه ر 1

 رس اطخ عليطخ ل ادلع مْ كَ ةها ضم عا سنع ف ويب انذل نى و نام نيبو مزه فوجؤانيضقا

 ملكد اهناعلل خلعت كاؤلَسْز تمؤل لمان لعودتو (5 نيف كن اكتا هضم بسضنب ني اله متع وتربى نوجا |
 عض جؤييلا ما نفسلاف حوف ينكر ) بزع هقجنرخي سل عي دش بف ن لغا كنافابل اطعم العال تم سال وسد
 دينو (عل داهلللةواتجعزلارف زه ان ةقاخ يتقن ايس د كير اجراهلاذط بلع نم عرج ان عالم |

 ذل علا راب فخذ جس ئلليادللاغ غريكسل ست انطاغ تاتلاناجاكيتل زانت هشة انهلكت | ١ 3ك
 مانمالوماتاتلع كلذل الع ةمالتسد رن, مالو)ةخذؤملاانمءانلا].نسانعإب ل ثطسولعزعب نكتبانت ||. ”جرح يبد

 ددينافلاج اكس زف كانعلامالعل افو< ويف انيظنل اناني ئيلغاف عنيا لش ريل لسا هود ةدصاتملا | 17ج > كك
 انكر مد اعداد اؤ شب ف اذكل ملال هنن كلذ ايي كب مول بخ تاغ داعلل تع داداذ اكمال الزنا عيججزم | :

 دمي نم مالك اف داهيإ هي ةفاكمشل زيكا, ةفشإ مو طسول ا اهي شي نالت ل يط تنسو اياك نرإلا وم اينما وه
 «نييلعبللن امنا اهل ملت طائمتل وا وغو طن ابطَسَولا شرا لن الاء اهيا ان هاف مشجعي دش اهيا:

 ءاوصمل ١ نؤالاطْؤضمملا ا ازيا اتجلل ات امنا اء اوصل او نذالز مطل اذهان ازهئبل ا اننضل اهل ممل نيل ام ءالممعلا

 اًضياةل شير مف مل مرتخ جيف مال تالايطاجت اكمل تلمس ظتعم انفاس وانه ذ ا طعوطتلاذلمملاواتضادناقللاب ||

 كفا هزه ككدهد.ض اجلا م اهل جوزيف مزنعل اوه ده افطالا زمام نخ م ماد نب ثيندح ق منيان قرت الا زب للا
 امل اطل اهيل انئايم الخمار ايام لس اهي مانا نمل ينبت يفع مر لوطن هرصتتاونيغالمزنلل |لمل ٍِى
 يجو جر ل م سال عياسااااااا”ا7ب اتاني ذا العش الَصْش المر عتد لومي ةئاانعانا سمس تاانالملب [بئيكينعن اا أك مانتلا

 -سمكامم |
 . درت جول .٠
 رعا ده رض يبا نك 9 5 ايي للا ب كرا 11 و 5 0 - تا 6.٠

 ادع يف ع رمش نب ونمط نعي ابا ليي ون ملم ايبا توام ءف قرون نال طلح تاهت نمرود نم ىَس 0-0

 هنِطنلعب ةثدبل اخ ء ]ص شا )وسر ن اكد متلازمة حج ل تق زبا اهنعبمئت نطل لج لع دش لف ظ

 انتضالا:ركمسجا لال يدانان ل ثم نافل اف ىدج قدع ل جافعذاملاةونؤمزيرز» ف خئبال ايم اضعف
 انبلِطاعِسِبو اناكاّيرخريدو شاداخز مداخل مذ ال ليؤانانه لن تقل زد وش كود الئ الات ن انوا حاشد

 مك اشباع يجو كقشمي ةما تا ل ( تجلي وامان ثيل انف ل ىجاج لكلا لجزء ام[ نسح) هدح الدؤا

 خا ضيلاو ديننا تالا ربلب ناقش الودع شمل ةينزكلا ند نائل نة نها عيجو
 ةفوشم ]ل اذي ثدي ناكواهب بيف بديل اذ امجد اهلي ؟ج قمع تناكد ترحل او نين ذاكاناذ رز تصملاو

 قالوا هتعمل اني اكمل ناكر ينزل اتت فل ناهي تم ان طعتضمل اكو نكك تلا! ضل نا
 نوعلا الل ور افنل اذ ايهدحالل افي نافيس لن اكو اعد عزل ءابشعلا اهيدحالل ايناثذان ل ن كوالا

 1 ايس ادت اغلات اكوروفعبل عدرا تاكروسزل اال ومن !ةنصاللتامنأ+انانئسسنناكو |

 ةل ناك هر اهلا ارد كن اكوا ياخ ن ا:طلحاه نثر نطل حت هذ ثاشلح ثلن اهي لوض:!!ناز جف زر | 1 3 7 5 9 !

 مْياثكعوما هعمل هلكت از انه دش مالا ل اًيرغغمل ناكر موال ادق اول ناكو عيالي فاذا ذي: عام | 1 8 |

 نوما[ كابن ثيلر رس. الا نضطر وتا قتاةلض نيس تيزي يح واطي
 زجر ازيزعرماددكل قر اوكري كذا وافضل رن بنار لاو: مولل ل اي ةكلاو ىنقمن ليوُطل ا يضلل لاثب أ

 نغا اًديكن اكمل العشم لص بنل اككم نست قاوم )زم كتر اويل اي كريما رن كتتل بكتل اوما يهجر |

 13 َُظ 5



 | الاكل لكن قصده انك دنعشل اديب اوان ذالأد لضنال يطل بخ نمل نحاس ءاخ نمار نيالا
 هنت متر نمو اناكسلاو عطل اغيتلل ننكدكعذخ ل اقيد عطا اذ ني منح جل ارعيسك ناو رم ثمل انك
 اني هقول مهنيا شلة الضر! حانيتلاءاةجطي/ نقر ملككل اهي د مضل انشسلاو قاري و ل وانا
 نجر الغاء اك لطلب ا :ايان عت ا رت! هعبأب ءاتناالال

 كيل !ةيالكع جلرحأ اننهاهزلث نعمل لن فاعل لف كلج تامل يس لعد لضدز ارميصب ىازج وطلع
 | تانينبش نانلافن كلمت لل ان كل اهب مجلتنا اب تان متم مله انزلت شرعي رنيب ارغس مده لنحو

 هلا جاع لل ةهالوئر طع رتعا ل اهل اظل اقرا اديس اعل خلعت[ الور نان وفت
 كانيؤمان دانه 00 انراغل اهدا لف كلفن بالما امي ]كر ن غضبان طالع

 وعي اهاوط حل اةذع ماهل امد: للم كلج لو ل اد ثماخل ا ممهبر نيام مم اغيل اندذع تاون هع نابل امثل اذ
 لفل ابل حا ذعم كتم اخد لال اكاهي بم لمار ييؤلرذالماقذ هش ]ص شالؤوست عاز نباّماذ

 هلعل وهيب يزل اة ثنان عنضافلل منال الف كان امل اه انا نإ نذ ال انى اعلي بيض نشيرخمل هش الل

 اهعيههرترمانو مت ان دلو[ حان دكت مشل ويل لل ذل يالا اءافط تلف امك يضغم :ءاكاذش شدا
 وله افط ن ل.ل اهلاوي «اوضمنّدل ! انامل الهو َنيمتصول انتل. ةكسم اج زجل امم كامل اجلا
 فصفس أ, كلي: افزضمم اير ونهير دم اهو رت اع ضحلا د دع تاو لاق معاش نكت مك انريرنسل و عليا ل لغلا

 ونه اوما هناز ان ءل اش اول كال ارح اذ نزح ل مقز فاس هاد ثا غشا ئاننم 571 م] ثم نو تنصخم ان زطاف

 داق ضال ط كاان كامب كنا شل موط'ن للا ناكوم الغ ةناكان طءاندنع تال انتا كس لاذ
 ياولدي زل ايزدالاهنيزالاداهنلا'ةلبابثدانلاهلعلا خوان كاطع تلمج تامل نعل زيزي لما ف
 يال انا انط دخلا زعد ومع ما تم قد ماهنلسامالكماطجن انهو يي طعام
 كداضل لي ءالءاو نست بالكل اذن حرج ؤنع نقد ننولغ نق ثاذهعنل ل ضاخن اهل عتيل الا نيل اكد
 فات ذانوف قلب فلم نةاالناننكعاف د ح مالكا فاذعا شم نظل الع نفطع لو نإ تفل طفاضالا

 هنتي تف ابثيانن اك ضمت اكزنل للنرالاوزإئ ابان وسَر إو حكت ف رجول ادع فج ديس كانا

 هضالجم ا ةقازو انج شعل زنا هير اكون ادام اداللغلانفإ لكل ليلك منهل كن م لوما شل نط دنع
 فازت يغرعن نفت ًاكانمننئض.ةردابلالذللاب ث فضانمنه لع اغلف يدك ليتل عا

 | طخ كاهن خالل وذا كرغعس امس فلطداز ل هظن لو مها بع ءانن تل اةنامعن دام
 | كن نانجريلشلا الع: طاف لعمل العش الصد ضقانل هش نان اننا اهبل طاف دصصم ان هذلم لان
 كلو نسم اانا اهل ل اظن ةلانكت اهئ تعم اهل كلما السيزر عس اظل كيالام

 لع اك ريض اهداقنالاههدحجل احل زمايؤن كلذ كت لب نوكيا طضيؤكق مالا
 ايان ل اناًهلغول م دو نلحوه ل اذا ظجارضمم عا عتعان النسل الجم اوعي يل عم ئن نعدضع |
 ىهوااتضفز تيلي ندتل عاتب ان لكاهن لاقل اذا ش مالازو عن اًءارذ نوعي هيلو يطا نجح كل لال
 65 ان ذجزال افق ؤدزاغنؤتعتل اكل اهمال وطنك نان هن ا ضخ ضل نشر ل اهدا ةخ ان
 و | + ايناهلئجتاكواب لقرب كن لحسن اكو هوك عَبَسَوزسخإ 'ةيلَع شال صمت وسو دج كندكم



 أ 5 ا ذاتها نو التاتو 2 0 َْلَعحَي ل ةدََس ]1 هس لورا ماراكا 6 7 اسر | دعا
 12101001 ]1 000 ابرج ويمد اذ انعم 1 17 ومر سوت سوي
 م ايو لازمل ديه نص نوع ض نؤمن قد داخل ل ارم ىكئ تلق ان( ضع الا كجم .للوقب 0 ابتكرت

 قلنا تينا ينل الان فايل اة قيود تلغرام كبح سدي رضا ١ لل لارا للا 52 ا رمح دينا زو دلهي اهضند فلج م ئخيع ال عال دان .انل اتا «ةيداثاقيتج نمد انرلنلا اهلضنطاظ ا 6 0
 ْ م اهتسارآهل لم ”ليللد وع ناسا تالاف رخو بباذط قمن اب كلش ؤعجف اقوتتا دنع ل اذن | | دي ١ لي اتا ل

 ا - | "هم
 دق يمان اييلانل ا ا 1 بت ناكل نحل نال لطول ور اهتالو رجا دعا: دل بلطت تي منهج | 1ك 22222 م

 ١ انف 0 ل ا أ ديل د

 اكل اةضتانالزعا بأ نبأ لفودنهسحُم ا اخلاء لطول رن عشا نا نوف فيا وستتم اون 22

 0 0 نو كلل | | 0

 ناتردم انتاج دال: كالا عتود نياشما واكد سيارت طالانسا زا زي وع نوما | | و >2
 العتكتا نإ اهرةراتادانل اننا لولا اال يتط الز عا باهت الا تق 2
 ابنا لف ناوي ساما ا ممر هوكريزلا يخاراثس اناا افدخي قزواوطس الرسل يغب ولنا ولي ١ 0 ظ >6

 تف ذلة سني فاطم ني هر اع وعش اغلا كن نالارتسلا اسنمس لوممسشلط 1 '

 ع امني كلل! نعنإةرانزو ل اوان نسخن د للغات 7-1 والامل نزال فيش

 انماط يح 2 سس .احأ هجم ناشاول 1 اي ماراوملا اوال كلاود يَ ع 0 ع

 ِ ديل لم نضوج م ادعو نعزم تاجر تعز |[ انيس يت نية عان ثاالزضمأل تاتو يو

 لك نسر توعتان نيم عربا معامل إو مهمل ةفلاقتلا || 372 2
 نيس طاق راك جطناككل انالشلل له طتان انكشاف كنا ضال اف ةش ادت الع تلد ٍ 7

 كفار بالباب ب ٍس انيس فتصل لولد ددجدام نما جنا نم كم ؤهدال احلم كلم 0 ح5

 هاا نويت عذكلاعدتلا لع اذ نتعامل كلذ لد انلعتوم لال نق م 3
 يظل نات ساخنا ايل نانل نا !ايىل امل انّسن اهب 2 ارعو انجل وج بز عب باز دنع ظ 0 2

 ني اضولا حدب ثول ايمو اذا لاو هلع ثول يات حافدالاذ ل ننال لانانت 0-6 1
 الامور اوم ا ومد اه شح اوي خءانعلللل ان ل ويا طالا إو
 تيريسلا عش لهقدذ دلو عير عقلا طالما سالو ييالمتش هب تاكد || .١ امس اور
 5 قطو عناناكةاّضيأ نسل للان قدّردا ادزضمافرانخإةلمزردا دل ويبملا اجطمد نونل عضكيلهلا 0 ا 1

 كلانا نإ فل عمارة لنس و نورك اذع ين عم دونر نع 5 "4 امرا طتم راب فروت نس 0 110 1
 شالو انزلم ار - 100 1 ل 6 وجل قوما ْ ا

 الضمان سلك هيف مانا رولا اكاد شيز ع هال نار مول النل ناكذال ةعلانا:يأ| ١ | هم : هت
 جا تدك ع زج هن نبع رعبا ب لسع دال ودا را نيل انبوب 0 0

 كال تلج لا ةفيكت لع يدهن ايل ناو امج لمان لام دج ادم رع ضنملا نون عهذنملا 3 تي

 الارحترا جنا اني مس كيناذو شله لع الفاو نشيمل ال ]كراع من نط صل م نا تيل ناكل 1-6

 لع جرن نون ضرع ظنت نعله نقرة تعد 0 رح ل ا كيو ”نسأ

 2 . اوما 6129 لون امتنع تخرجت اكل وعبر عل امان اهناومضزعبلاهزيتخرعيجارعأ| | يا < 4
 5و

 |[اقش نونة كل لانننانغالا ادرئانا الول لوبي ماد مس) امدر ارز نعله نع طن زعرتج زعم | 0
 2000 5555392222 شا ا تا سادس طا ا سففاماللاا يكد

 يدل دير لإ زع ا
 هم“ ةفه+ ف ممن > للا هوب ىلا دم عرذ
 يكس 7. ؟يى|] 2 < - حم «<ييسر يع 3 ين كو ١ ور و ْ

 ا



 720ج طبل السر زصم انزع لو كلذ نال[ نا اويهط له طالوت ل
 0 روم 2 ئ

 7 افصل انلوار# ءا ا.نخوكيا لكل جاذ ديت دحوم *تلَعَدَش 0

 الاجل وله عاملا ةطكال0 اورو اهلحل عطل
 : ال تدنن ادن ف ئعيلع انشط زبه ادع ظعصال رع نؤمن لو سنع ا

 ادناه ندم نط اياهم كتان اغليك نع يام لاه ْ
 نيج امزعرهنلائيوور عي اذن أكان اكتر لن اننا قش طاباذ

 ين ا( ا انةفانص جلدي طنط عز عن من نع نعيم عرض ع تلا اك ملثم نوم ياعم جك مزعأ |

 555 لونان انط لمد مكتمل هبناننمل شرك لا اهطعو ذاغيزم اكس :لكملطي | هنا ريلع

 كلا اان اوقكم مل الوذِنم ملغ نئيطمف تالونم جو تاب عي انمتسل دوعن مضيع وتس ناس هزع
 اكل كسا ةلراغكا عاف اخس دنع ىتأ اوهن وكلا امرين نعال اذزكتا ملي نرتب
 سنبل لانش ننام عليوة زب عا

 0 2006 ريهانا رو اكتمل
 ماع اوني ن1 ا

 مهو سس سيتا 7 تان يع عا

 | عدا امل اذه تنل نوئلعنال ل اطير ضر انزه ان: لفتت ابا ثسلا ا
 | كلان ةات اوصف ذ اَلَص غلا ثزحْو تاء ةلش تاق رلاوطامل اتيت رت
 أ احن لوطا 0 يلامس ان نمداناو اس هاءانت

 ْ ( قِبقت نزلت نان ىلاهتشنلل از ه' نموه قمل الاعشالص لت نيون 1 ون لوبي ىو وس لزعالا

 م يل متاع ل ا اناَكَصَت 0

 | :توايدت اهاماكد عل كوخاواءل للون لتر اعطت طاخارهيشتالا سدو لب القنا الع هد ضل

 اما ايل مرك توطابف كارو اضم اهم كك ظمأ و لذ نواس خوال زو اذنط اددطفنيعاشبلا موشن نال ام اسواق

 ةمأ/ لمكمل ناخ نان الئاخؤ ضيا اونع ها ل لئئلنطيذا انهن و ممر رايب ل داطلا

 3 انزع اناني نتوغم اهو نص أك تاو بضم

 انعاكرم ين اانالانتالالشن ناؤغنعةناجمل كم انئانامامالانا مش امنع ياعم اشلا

 0 ةئادس يلعويللا ُنْيِبَع قازعؤبا لادن قعزع مج ىو عوسؤ نبا عزع
 خيريطو اناناننكل بس يب |ناديخفبانسر تتسم رعد ككل ليز شاد انشر

 :اعتانانعر ماظالابعإ[لاكلقذما قلن بضتمومدانيلاج حذاء ادعو رع فرو تداذدزإتلا

 نا | لمربدسل هد لل انو لف سلع اظوم برهم ال: ىيراج برض دّمم لشاشة الهام بقل

 كين اف نكوالكلومن اد طم كان 1ك كار
 | كفاح رس هل اةل خط نال اهم م ايد س ايلاف ل امبييل لع ىلا تن ال ل غنكالغ ل اان غر

 لهم ل اهئ فرم كانك تلج تطال كن طتليل اق الضم كيا انا اذكك سلع نع ىلا انها اكتم

 نئلا خو كبا ضال لاف ءآ لزم نفد ده ندب يف خذله باكا زيلع حن ن اك نتن لعل ضو ليتل انوع
 لهن داب ب كخاعَدل اليل لل انشا سن نان زكا يتسإيذ اذها طنا امك الن ثلج ثظذل اراك لع

 ءاكنتتيذاو ثدجر | اة ةٌتْطلان راجل لغم 9 نوني وي يمن مانا لطلب

20 2 
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 | لص ام ىذانل لكن اكل رع كنعززلبالت ل فتم باكل لع دنع نيه ا أك تاكل اماه نعمل ال 3 7 ب
 لضيراا ماتش نادالبخا مان لعلادلي نغطي [نن ع سم تاكل لغات لفات ل

 انأد]كربك] زد اونوكيت لييدانايح ال يتصل ير ا دؤمالا هل اش, ا نلليمهلع تع افلا تملبر 0 ا
 ريان طل وتمع لذ 20 اهلشسدن واين نبت صا زيكا تريح نإ مصرح ان ماك باكل طدنم نينا ل محير :
 فكنقتا كلذ فورغالو ل 1 ا مانام ع طرعا /!ٍ 0 0
 أل او 1 انخاال اف الئهنأَم 7-5 وضعت ول عورتا 0

 ةاضشال األ 0 كال يللا 0 0 _-

 نرصد بجنيه زعلهس نعتز اكلي ةعتللد دل يسن فابيطق ياكم الاى |. تي حست
 تم عشان فوفو نب يزل عضوا اهياخسلازلجلل النا عوف َخَيْمول] منا اتصل تلد ل امته 3 ع 8

 1 و رانا اهرسانل ا يح ثرد نعال الغل نيلسون انتجت انمنبن اندر الاف نتا 0 0

 | ةفالخل انغانم ةزعإلانانطداكسيتس ا النشانل نطقت ور غنخك عال الل اهلل هيو خم لاخذ 0 دي
 نت توا نالت اغا ةالباشل اذا انذام يو | نار دافهرضفازلئل الاف عتك» 6 كك

 لمالو ندم ومو لاذ فد اقل لع *حوا عم وتلك اكن 0 ا 1 5 / 3 5

 طا اكيد نان ردا تدتتم لادا اذ ىلع 1 ل 5 ا
 انين[ مالم العجعا ذليل كلف يجهل كئاواص نابي اجا :كلهنل الاس ن!اونل: لك اعن هلل ةزنوا 0( 5 ! 0 ١

 | تفعن ان ءاحل اها نت ضوبف لسور نتشنل اطمح حوض طشم هن الر انخان انتل لف ءانبل ادام شاراشل | 5: 7 0 0

 قفايامْئضداءاخلا مانا اء الاف تحن باجل اكاد يجهل لل امن د افي دعاه ج ضن 8 1 3 ]

 هزار فينيزع مل نفي ا رغانتلا أك "ندد اةفاكلا نايل الشع ايويذاظنفدايخالانم | ١ "روبل رنه "ف ظ
 ظ | ؟ءانل ذات -ضرالاوء امل ضامن اكل العرش الاه الزنا اه ةفجو زعنمعا تدللماببزع 0 ظ

 | ضو ياناناغا لوخو اذ عالا كريو ضني كش لم اهل لدهش الون اومن الاب الزنا 1 ىلاعت 00 :

 | نينعنانابل عنز عج افتح اهرفضجتي لب ادع نحال جف لخل انته نعد ارغت# أك بمال رغ 1 ١ ا ظ
 0 اهيرطم الاد لبلل هن اهيضبنا ككل ذلثلل كلمن غل !اننانه ب متا» وعل

 ا ناك ةيتمو ام ذاون ملغ ايان اظن رلالغسالص هالو راهن ضم طل ا:

 هتيكتش ادهم كين ام هلال نا طنوبقل خش دكف ورم غم ايش, ف انصدت مرضفعنل اميل ف قارذع كلان 0

 1ْ | ١ سسوس عرس اناغانلاط توما 00 0
 5508 2 03 تقميتتتاوأ 00-0

 ل دان يلق مها مشن ةزع)انب تمر رسم وتم نتمني 7 1 .

 0 لج داكوتا تا 1 - نشيل نام 10 ١ ١ ١

 . 1 هت سوء قانلخذ ازيا نيؤتنلا جو لج زري نخل مان نشل اميل انغجن اهنيآ تفك

 110 ا ل ا ْ(

 نط .قااماطاني مشينا قي انتوا يمنؤال ناب ديا ىنيه نضل عع ويشا فق ناطق أ ين“ ب

 دوووم ل اه دمسو اضف ىلا علا اقل[ مان نإ خت اهءولتف ءرؤم يجف يلع ميلع متو صوم 0 1 ا

 دعا! نان يوما بساع اهيانحرجا فبكت وقامت نعش وكما نانا | ٠ | , رار“
 دياب تيسر ايبتنالش زم بطني دهان عتالازطغل شمل دتوتعا 3٠70|

 | ةفئلونل لوب فص دس ثا عل ار اجزم خلان اكول نخاف اهل رس هذيلا فشازإلاو ءفقأ 0 0 ا

 | غزل اه زمكاله وانو ملض ذة ون قلانو هل نانو و .ةوج ماثاواكتسلا مايئساتل وتس داع .١ را“ يمر. .رك



 مايالل لاك اهذع سبح ناكدناو لل .!ل كن :وزه نعنم ول ءابدإملاكتال خف, وكم ]فن قنا قو دصل اديادد فد

 لل اقر ةغمتلا تخل اىلا نفل سيور انخالا زمن يدم ار ضخ اً هنيييسو م مما
 هللابع جل عكيبلالع مهب لين عزم رز جرل الارز عباكف 27 ىذشل مشل اور رنتك نم كيقئنلا|

 فكلفتماإلل لاف ءيذ اح لغرف ىفاند ف ل اطفي ل برمل اونو عيترل لل سفل الهلل خل اهدي تبلرعمتيزلا|

 ٍ!اجابر كاطات قف كيطنةلن اننامصرطنال طماطم ابوك ط:ث يبل اف ئرنا ل اهن حؤرتش دال لف ثوبا

 انهل اذهل ادن لوي نءاالو كك ل ماا ان كلغب :: طم اً اجل انف ىالوعزنمو شلك الوم لطلاء تلغراف

 بضِنْول !دضد ن:د/ للان انزعالا تفرز لسد ذازب | ضداجنؤبل هلقأ نا يقل يقفل

 ككانخل ازا ال دعى لكونه مرتك الوز خاج ال از روج دو سا 00

 كال نفعا الك هدو معانا اًوضور ٍلِعْب غرم: واصلا, ىدنغف ثيذ رتل دل انف لمءالغالل ود اونم

 دطضن دضبن اشو نمش افاذ ارسل ابن سس وسو

 اة ةئب فدي قو نلف مطل لماذ انريطل شين لف ]طعن نؤلص ل ازالو امدح ث دين يغز بززما
 25الف تيس الالف موف موصول ١ نيف موب اطنخ طوف مانفم شاد فز مد

 اخو عجاف نثتحت المت قنانلض الوحم باد اندهزوفلا واصلونم تبث تيوس ذإءاط نيكل لفامالخل زوي فم ا

 قم نتن نك اول ترا ل اظن اودنضن ناكل ايش ضنهدح إبدال شن لاقل ناض يختل لاف رثم نوكيا
 لضفللا ل :تالؤر شب ن اكاتلن وام سام ىل امةءنحا ام واطول كلذ لَضا الق امزئططاع سال ملا هتهج انما |

 لكاال كه نفرض ن ديل الختين عنوة اننا كقيا اشتعل ل أل ضفل ان اكئاّمايأ دنع رس كميل ادي نأ

 ايل عمت نيدببإل النيل احن اكانلن هيب الو مايا شلل انلاللئ ىعوضت يح اهب ف وبال عكر امل اطال طتباصوأ

 نضيف لكانل اة ع تعارف تكول الص ننلكاو فال كنابتداي ل افعءامتل الا يي زعل اة ل ضنلل ظ
 ثلا ا يطموكا الر تعيذاخنض كل اطاض طلال ل فلعل نيل سيل بيبطل اميل ل شعت رغ نمن اكاتلغ

 قمل بطل ا فرضنا ل انهض للا ذ نوجا نذر للي لحاذ طَسَر اة نخن اكول ع نطل اهب ان بلا امد ظ

 هللاتلا انك 322 نيمو امانا جزع تمل كه ةقؤثب كتر زيله اي غاونه شاعت
 تيتان الهاف ز ختي مذاعس تع أب قف هد طم لهنا محسل لعبشخما

 انياب ا عنجلعنع 5 مدن كال كرزخاة وي نفنوف طيش لال مر ًذانؤلاةدالف ال
 اداه شل إتصمق لوُسَو يار قا 0 دع ميا

 فيقمإ انلنْحووان ف تاكهلز انف 00 د ادتعاؤمائلوسؤمردحرانلا|
 2 اا 0 نك ا 0 <11 200 َمْمَهْزا

 3 اين دف عماكل انو ايل لفّيسزَعد ل يجون و ارم زواق

 تكولِث ارد لترَدل اظنيعاذيل عرسال طا كسازرإذ مشن وسو

 انابيلا كن ماين ني اكان يلا انا نانا تغافل اةنزعاتغلاو
 هيل اين اينجل 5 اير طالما العشم أ لاند داتلاززاكمانخو

 ثانلازهتوطني رهو مرانصنة هزمت لع فلا 5 رتكل تقشلا) اهياشلا لعل هةر
 ٍِثز 1 1 وها 1 ا 0

 يع 8 0 ضنا قناة ابان ارضرالا غانو
 1 1 ؟تانتتيفل وتل افرق ااه انف اراكنمتلل ةنلعل اظن

 0 ضم لع يلا هل د نام راققبا 53 غار :



 ١  5درا ١ م 1 ةك 000 0 :
10 

 ع 0 0 5 1 0 ا

 -  1 0 9 1 1م ١ 7 574 3 :
 هى وج امج : 0) 4 10 60 ١ :  0لانا نال

 | لك. ني منال طهدض طاظ ضف ناز دانس تؤداوح اد زكا الل ان ءامتل بخ نتج هد ابعل ادع
 .|| نوكك طال زغب ةنججانالعل انامل تنل ينزع مل و ع رمى عدخا نعت (5 .انسَداَعابص || ٠
 تي دغ كل مجال انة شط اوث اهسلعدنض تحك تعالج زؤب ناز مكاو ناطجامش ال اهب اه اج ملاذ 3
 ايرون لضالا نانا ديل حاط انيك لاح وكت نحن لاما ان نوكيا ماج اه نكس |2277

 نيب ةقادنعابا'لعس تان[ رن انته تن ل زعيما علم 5 ا ايا ضنالاخوكيلن |
 / نامل لاما اذن العلا ان تلَجْسن انكد انك نووي لون البان مالكل ليز مست

 ليلا نوج ازيا اكد نع كيلر يال ط عىل انننا ع اغشماي كن ك لافغمالكلاوه مور ساثلا |[ ”
 بو لكلا ناه كنية يال ثمن ادزذارعضوم همن دج ذل كرو العلل عمال نم امنخع مالكا مزح اذهخ
 خان نخل زد مز عبايةر ورش غدا عتم 5 هن نعال خل فج قدجوبدداكلا ماع ن اها ذصتنلا
 هلباطتض هش الور عاطك طيش شنءاندعاط نانو اولمبي انوي مزج منتج اطخإ سان استعمل

 .ةتيعن اطيل اه هل ا الخان لحد لذ نؤيسيو اذضح اوُصفنوئهئوللانعضب مشن يؤ ضير متج تؤكل اد

 قاومت ئمطق نضر الخ اإ ةناد انج مميخج ؛دابئطعؤ ايل واللي روان اتش لن نوزا نعالج اواننوخم
 مث هلع ني دم اجا اط انى ع مايقماصن اكان كنيادان اذه نلغخب نايل ل اذن زينو ماوق دفا قرمتهس عدني العلا
 ةنازاجايةنجو ل انخاوبإغراولطت خه  ارزمارانيغاوظل لو اوئيصإ ا واٌعتمت انني منهماشد تم خم
 اسهل ئلعش الص الوسم منيل الع عنشبفءارجا غدانزخاك السل جدو الظم اد انعز ةههلجتالذ ردظ ناكذق
 تلطف «لَحْد اولاد اهلئاد ىلاخن هه ]مازلنا مبكر ض شجن اج اي ةفاوأو انتم تمهزهنم ”.لمبو نعل رح اوإع

 تيتا تهكلمر اد يغيوطل اناس آ فنان اك يح كل رغد مجال ذاونهككم باه كن يخلوطل طلاس زل اذ
 كلان كلوا نطل اوم اعننسصْميونشل الو هيل انجن نام فيا نصل زل كلذ ناكافد تلف مطنع امش كلس
 سا ا لت عسب ةغبمللا اب تمنت اطلت ناضادانأط نتلك
 مولا راج لا اياد عانس اصاب ران اسس نسخ ا لا اسيا 1
 كضانعزغ شداناونتا اذ تك سه اَعش اداَولَص 2 ١ لم اجل 35

 هال فاو تلكم ىدنافورلا هلع شالصش الس الرنج ان اثةةهادنع د نعربع لين ]طعن الس
 6 تنل هوت ايدل ادئاَعس الصم كسر ل ا[مئاًمضاَتلََمطاداًمْضيلكاف نبغصنب رح كو طخ ال اذ يلع

 فيكش اله ضالافع م يدش ثنا لل وخال ناك ديصن اه كلر بل هوت مواطنا اةناشنئ ايل لانها
 هيأ ذافاد نتن د لفلزعشلل اك اقعدتين أح اوالا اًماعيل اهيلعس إصنع هاا جيمز اهم ذكرت نوكي ناك

 الصاع ةفصن زنا كو نا ةلكان هاي الخان نجت زينن اذوب هلع 1 تشعل ثبات يي زل ةفنج
 اكتم دن نال اون يالا انا ئئام كلر ناكل الداب ادرس عا اااان يختم مام
 هلالعتم ]هزه يرحل لوني وقس ابا دسمتل اة هع ذ لزاع عز نعر لارج بدر هي تعزعزم
 نهانا كئصن اه كيرنيلءؤتنل اة كمان ادب قينانللان انئابئرللر ان اه أعز هذ علع ملفنا نمزيدئامر
 يزل اغسل ذيله لتس لوهان ءاطغ فضلا بليت يتسم لورا نزلا
 ”انيلالمل طنايا هن الامان !هياَعْش لص لالوسر سار رحل فر اف يزكي ناو

 اعناطرغ عن نزح زي هنزنافدخاعنع اك يه وله | كتلبمأ دنيا دب
 | اماتدؤتةاخلااًماؤ تنم ضاللا|تاف.ثداخرباخ ضيا. ءووجوز كليطعا شعوب نعوم ل وخزسحم اززع
 2! الماجي ىلا علانية اندعلتض وهو انهارت ثقل لفن دضض ثداحا
 | نعال ة يكلفك دجال كان مطرف ى ظافغج نهرا نلا ال اهلي لا: يزل ةللئروتنةنل الاخ



 ؟ءاينالو زمن مامحلال امر عجن ثولثل لف فذ طف اءددشع ب ولكم ادي ناثإ غم غف نيم | ءاخز ف دعالا
 ؛ سل ا ءدع كمل كد ابخالاب انتل اند موا لونل ا ظط ناكل سايب فاي كلل اي رض يجر ءانبلع بض
 مع كلل )يؤ يوم انماثمر لاهيا نيب هرفلان لذ دانيت دبعتؤبالو لوس طول كلذ قد. اينبال صوم
 فن اهانلعن ال انظف َع ب ارعاج ةد تس داكلضل اير عاديةنل ازيش ة منت غيم عج |[ هنن عاجلا »
 اَمآوءانخانمولنل اغنكتل ماد انين ااهرؤزملا اماءاةملعزمعت طنا افلا امال اطغعامم اللف ةد ولطف ثكتو

 فاق زعل ازبشد اطيح بن اوغضزعيؤسو نبل عزم جلت د>ارعتم < كليم انعامسالافزنلا
 ومظعو أ عض نهي شن ان المل امة عضد اهياعسإِلَثص فلوس قنا ئاذول انكلام درع اكلنا

 قيمت ]ديم أب كان نوب ن فدان ن وكن يتلا ذقا أي ةلاذذالان كاذاف نكي
 فنا عتعتل اك هويه سر جاما احنا مد لكلا
 ؛ لا ]شل لج دلل تبيع كل ع خيرا ش راهن ا زعزملا حانبرع دان ادب جن عرجال/يلغعا
 لمآ اهنا انشاو ناز اة.ةوكلا لهل اكننطالبل الق تحلل ل اضئيلع ف لج خرا قرير وطور لشاب

 كيزتك يبل لليل زم وكا لها هلابك يلع خول مل وزواذ اذ نير هدانا كديئلول اووكلا
 نوكيا امان انام وماسف نادت عز لنيل سا ذل لينا تفاموكر طا اهنا يجوع خول مل زنم زاد نم لقيا

 دعو لوبا فعع 3 منجتطمسل انتل لحالتك اق اربع بقي نث لعين ندا زج إع نشل اك |
 ملم ناكيتواذ دل ضال يلع ةيال تشم لوس وضاعت هلعاؤذخإةلسانلل اعطال ل ضل سانا
 : نجع اطنض اءاوبلعزمتا نور فال لحل جرت ان دنع ند نحول لن ال اثم فري ين ل ه/ جور اعاد دخيل

 41 يسن عرب لوني عد لطم يسن تمن اختنا ردؤلزعئكييبل ني]ج أك 0 هاته نا اذا
 لزم اوتل مذ اناك مانو د يشفاذاونيب الفل انسخ ناار اثخش وضيق ذل نالسلال فر اؤضال خخ

 الل النإلذو انش تتميز ككل يفكن إال جبال الات عج اعنوج رتل خزعانمول | عرج ازع نسما
 يل اهو اهتةددح شر ككل اشحن طنز [لب كيبلالملاثدنعزم جح اشالا صمم
 انتلالل داني زع ع قمجاب دل ثستل رجب نعناع مج زنجي نموت تاز نمزج ع كم هلع هاناؤلص
 ته كمؤنل تلا حنينا 2ك طا اناني ذ طنا عتفلل ال اضعاف عز ذبحنا ان طنالل اظن
 ذيل اة فش للزي ذز>ادنلا [كةلش تمي لوين ل فاما ا هضيمها فا داك
 .«5نأبنالا ئثزةفولثنالن معنا ؤوا 3 تيل يال ونه ثني ككل هان لفل ل افجي ا دنع كنك
 كيس اند انهن هزمال ا ءالع دل هناء أنت جرس اذل بهاد يلف 2 تمول ا ءادذعزتن جزيت |ءالا هع سيل مالا"

 هنت شل م نلعز هلاك ل "ماع نامج باول وج شلاق كا قضاظقع أك
 لتيار: تنوفا هل ابيه دانلود ونسي تيزي ضانت خال ؤيل ابك شمام انمالؤتجتم]
 انجل مز خا دسجسب مالح اكمال عؤب مالت فعل انيس لعو جم نعي ين رصحز نيحكلع نقلا
 8 فن شارع يارنموت كما زف شياو وشلل هاربا نري ر اطيل عل خد ذذا ةئقا دبع قادر ابا
 رزة اوثاذئلع شل اين اعاتست الص ْش لور نفكحبؤن [قهط اوما, ايل اطرد اخر شض (عفضجو لوم
 ترو دوب نن ااذعا من خل اهنا دن عوبال اظل رك اعد ذا اما لغ قبل لف ن اكون َءَنةِراضح
 3 نشاد رشة لع سل اند ذزماوج اذن نولوف طيانل نئن اكامو جيد اكاهلضلو شين انضءازتل رم
 لانانرانام كونيملاهتنل ف نوممت زينتا لزج الغل اذ عيت اذ اظةماعنع و لبو جعل ازشلل اذا م
 ذل اطر لصف الو عوز ادلع الص طم اوف ثهدلو طا يخال نشاط«. .ةال انشادالل اغلا
 نش وزان ئازلل هل اف وتاج :رعنكتضير اسئل اذاوف مز عمان

 ابار يس زكر فع
 ترك اناناس



 ع تال "ني اتم َعبك!:يم ار ووجا ونعلاو ف غاو لدعددذ ااكريململ "ملل امال جز عر نعاوةن اكايعأ

 رييواْأ فهم إي .ةلاةرانولتا زها ااقئا نافارا مانا ازجطت ايدل |
 نسال ضوعرنلصالن زعبي ةوخ م لتلا كسا
 ًاكامزعت :دالبانانككءافكا اي لسا ؟::لالن ولع ةجيال ان راف |
 ا 1جناصإ ماكو دعي امل لؤي اس انناكن زن نه نانمنبازعدخ  عدانش الا او
 ن5 طنا دل كلج اون ناك الا: نايضمل بفشل التمام اهل"

 يدب س الانا أك ركز مزرعتنا ' ات ايش سيف الع ميلناواَممإ
 لافي تلا ثماني هةالطق نول كراف ل فرذنل نايف عن تزدان كلذ دانت التبيان االايانم

 اطل ناعما ااا نكي نبا زيه ننال اه اخس تنال انوهتسال | ةياصا انيقي اا ام
 ما +منجا انهو اظف فتم د ذؤ منهل نش كلش بابناب نيالا ل جا كفايات مال

 فاو دقن! اكن يئاكاو اكن هيلكس مر م وعول مكتالاذ نم
 تاي الن: زعل بجنب عوقبلا ايد حاعبع نع : 2 لا وعنل اا ا

 كافننتعوقل اعلكْشا صبي تار اهنه كالو ب طبل هديل امص اجامل

 دنلوب عليم اكينسل هد اوه نانزنضملك الو: علو اكن انا اهنل اذغ ديف ضو سول حض
 0000 اونضمؤزاو| ليد  اولومن ن اكلم تأب 0 ماو تنل لقوم هاون نادنان كل انشا عاطآ

 ارد يت انرجم نري ول عم جلع ماك ليان افالخن ازهتسطالتجان لان انجي

 ا اشاد نيو د يل فما انذاءاياتييش لالخإب
 قآل ايل اهدا ذبالل: لت فال الد اة نمةماذلا و مصن نا ,انلف ا اااومت ناعيا در اليوان احل بس

 انا نمل نعل ايام ضلع أكد نيع فشلا [ووغ دمج زيوس ريمان نعول لمد لعل
 جيااقمالب عننا نيلم لال ايل َصمتبن كاَضوف ل اننش فاد ا طك
 قالك اديتش ]سلينا مامي انفال ايل اونا نط كتفانت زف لو نزل كل ام
 نمر ونيس 0 هاذا نمل ان رهو .ةرؤدسلافركبا يمتص دحاذ 0

 نر مهنه

 | هااضولص اذل تل تعول لانانخنيقعرداؤف د نجل ات نع نعتع لع ءشرطا طل الف زّملاص

 ارح كح راخكالَيلااكآانإ اه فهل نإ هلو لعمال ال اعل 0

 اهيا هولخب لوني ناد بعاب انقل ناشي ية لذ كاش | لواقع اف راج قد هف ار اع
 ا دانعرسو يل ةالاكينل ]ذليل ضم عطول تنال ابتلاء ]ا اة ربدإر تحلو وب بذا مل اطن ةهاماملا
 | عري ماًئيوم اة ثت اك] اهلك تك ها ذفت نادال ضطكت نامت ءئنغ لنيل اكن ناقل
 ل ارادت دان زل ام رسوب ايون غض الو كال يآ

 دون ىف عك النجود ل دع ثاطض ةنكت زم لإ نكن ل! ]جلع لل تم هاوس
 موك سوزان اطل اهشاو او :غافأجياف برغل لف
 ا و الا اه وزكمر شل اسر لفاونل ١

 ارق ء اناث سوست كوس ماش هحوساسلاو شي نخ وزو يدفن اكل ايزطلا

 فاضل كلا العطس اتصطال وست نت اهنؤما اخفض !ءزحو كلل كيس اذا افضل ل شم
 7 تان ةدفاطيندان نافيا[ ىفاهتسي لازما ينال القت ل تش لوقت
 ةاهن اين اهاعهتاكتسدتاهلبر حر ضنإ قم مديت نو خليان توجو كات العاب نضع خالا



 ا رو د1 لا هل هد ه5 7
 0 - د لحال يزل دلع شالص قالو نصخر لد دحاليهوصخرإلماز جو ذعر هن ززشاك يكن لثكت م الرع الد
 ات 00 اال لاذ ني جرمانا ديف لات ليفان لايزال نيك ينل سخيف

 1 هر اوم بلا
 م تيرا اقف 0 الا : يا

 ' مروع ١ كَ 1 20

 مع كن تأ ادلفاللل 9 0 00

 ا أن دلل لشللنا ماو ع متم اهني ثالانز كتل ملحان اطل اك فراك ناوي مافياطد

 كير مع | | نكاتململ قزم اك اج : ريكو يلف تلم وعاطل لف قيامك اخسئاضدان يمرر تصمعر بذل معامل
 د تعياوطع ا اكمال نالر شكل كرب

 ادي. كن | || اهييعاتشإا كول علك لعف د اديع فانت دنكل انمشلبئ نوم كيكيز راكب عزل يرعن غلاب ىع
 ١ ا أ :اموكاعتت اب هيثجولخت أوس ل انتا: لل ذو ىف لالا ويرج ام فال تح مري الا لل قعلمس لخإ:اعلخر أ

 ١ 00 ب سم يشل

 31 2 0_1 ىىء 0/70 نانن لالا ل اهزنيقن نم كلذ تاع لض مسفن كش جا نعبخ اروع ام فالائج بخ اف ياللا

5 
 ل 2

 ا 00 هيو تصد دحام هدمت
 2 اا اذ 1 1 1
 اصر كم | تهضا دشكز مادا نماو وعمان تنانابتلت م :لياثقل ورش تاكذاك

 <ع ء اس يع +

 ْ يي يمك 0 تاما هند انالاةةقال ف طعر اقر نغ غزا تن ذعر ازعتم (5
 ١ ثفير د .»-

 ا اله ضكتلانت م رضول) كا انكلاغني :نزعيل ضو هملظ جو غوت تال ل اهدا اني تاغ
 ضاعف ناو ستدهشك كدنالاح نست 00 لل 2 6

 0 يو !:ةطسوارطمزاوز نعن امعنيحانزعاستو !لعن ان 5 ين نايا :ءاظع

 0 ةيءاج نوكيت] فزنا اديعش اًلَسْهل وسو عض كرش اذني كتم]ك6ن بلاي تعنل ]جو نئيل ايد
 0 كه ا كونهما نسير تنم سةننع وص كة له تهطل شراب

 اذ يكتسح | | طل اكلنا انقل اطيل لن ةذالا نلت نكون .لوثسدرت لاش نلوم عتيل انةهنواول ١
 0 0 5 نابع بزبه اناطخانج عدت جنز هكا ايل نشأ زا اضن اماؤبنا نزيك انور

 0 17 | اف طعللان يانيجتم كتمان اتانواطعانمبل انندلؤؤتنق ادن نل سل اهات ل ماهل الدنس ١
 1 0 3 لال اني عازار قاع نع طالع ود :ةناقنم دوم يعم ظ

 ١ يل |ةضلعنا مز فلها جب ةدضتجاا ذكط كك قل نايئ سا 4
 م 0( اه 0000 كلل كيلو كج صل َسمسهللا) اوقيرشقمل ان |
 ل 0 يم عج اعنتل أك َنْو لَ َجْلَو اعيوني 1 انفاس تاتا

 3 را يال م 200 صل دل نخالاظؤم ةهادحانمل انزع تنازع كنس تب مرج ضادبح
 95 6 دبإ |ةتايفلا اكرم يلع ]صم ا و ا و وادي لاوتيل |
 5 ١ . - ب يسوع َجاص نايل مج لطَو نوفل عج[ ثمل اهذكنلعلاعضؤم تنتج طل اننعع ن جنعن اؤنمض ١
 ف 0 5 انجاب راء صان امل حل ج ول نكس لزؤزطلاعزب ف هلي كفاؤلَص نومؤضحل ايئاميانلشل ١ انما
 7 00 أكس تاكا انيالاعا ع قضوا مر يضف شاغر مهران قعددنؤ نيش وثوم |

 ٍْ | أ امان عتحاند قيالا نقرا قررت 0 ل ا
 8 55 أ كفر ترالافل هن اكقفنشل االشجتب بناها اشان معباطت تن اتا ءوبرضا كلش ةسغ نالشا

90 6 0 0 

 ل ار لرواد( حمل يال نايل ا



0 20 7 
 ا 0 7 مل 3

 ولن ان كغ نال شارما 5 ثم توي

 لا هذوش ات مف ناشد دبة تفرج ديت نتدمش اي اننا لضرالافورلإ اتلاف ىنلا 1

 11717 07 5 لا م ا ا ا
 3 ! 0 0 0 0 1 ا 0 / رمل 3

1 1 0 1. 

 هوو حا

 د
 0 0 اوز وسؤال ل ظوضتتزم 00 / 00 0 عشاشلا

 ناد م

 0 ل اي تابعا

 اكلنا هاير بم عقللص انزال د تاتا لف
 زو |[ تنهب انيلَع ولن للاكل نؤمن هن الطبع قالت لل انين نعل طي ل عقل ل قير لعزل

 انلعْلعَي ةلئز م1 نومي م ضان تلي لات اعل اوم ومراتب مم ايان امل مضاد انج

 يغب رند دج هر 1 را ايتيك اإل قلاب

 عفو اذن 0 و انذنااننةلغلابئ عطا شانؤم |

 كما زعزع انزل ةءئاؤهتن اهنتمعطات اح ضرالاؤوفدء امل اذمد نيعملا ل اذ و غانلسسصتم

 ةلغ اعيان اس[ لدينا ناثذ كانوا تنال اة انذ نزع زعوككن عت هشل نعي اهل ع
 100 يضتززم نميري وطاب كلل ةطيعتلاوم هئبتف ل اذل جلف ز لب نؤيتعأ
 ندم د يمس نوح | ندا نودع لعادل امض راك مهب عزب دنس كسر كلن انبؤسممل ظ

 اكون ياعسل اغير هت قوما جضياتانا عاب غفل اضن اننا ناطق ع و زلتتلا
 ىابؤرخا اني ةدئهل نان روكي مضي باويإ اي صاف نا شفن نحوهم ]عسب امرشا جد لع علم

 نوم اتمام زب تلامس نال نهزعب ننبه زعتتمب مسخ 0 ثرغلا ْ

 :لعناجد“ انتج لير عمون ذ يغرق اطل يجزغد ..ارتيرعرت ننعم

 | كوابل ات دع ناكيل هن رؤمال اهبنهزيبو اهبرللاتت شن بل انبات ناقلة عال ان
 ين اكس: الرغم الاتات نلاب غافي يشمله لمز علق تنفو اوت ف كلن يل
 نوعناكهثدعال المد 3 نكلطانلترا انك ىلاهءاغ لو تاوخ ل انهتللوس جراب اهب اى ختربال ا كلم

 0 ضْصْو لَ فان كلؤ كي ذاك انغ ل مدن اه اللعاعإ اكديةسادنعل لاه]غررل لاطا عمل اطلا

 دي از هند فال نير ضاشك تخل انه غد قرين م ديانا اناث ظالما ان

 نخوه عزم كب نومك الاخت اكقزكلا كت مال عن قدمو هربا نإ و ., اكل ملا شرح ليوان

 لعاَتلَعْن اَثنجَو ل امس ازرع نتج عؤ مخل نشد ايد غل اة بصي عينضج نت اجزعيز: يش
 د ناولاظانادغة لجن اكل ومي غاب شنمس تليوهانواول نغني عك ختسلفع يف اطملل انج بهات ا
 دين اور اغسل ايش نكهص ان اول اذ تز ام نا ض انن: لحق ان اط ني لضم دعي ن اكن ةنلغسال انيس

 1 اناس ب انصكا انكم ثيدل رف امنت /لوطت تل كبريت لاذغ

 تتجاهل نايا نطداعزج فاز جندي انت زيطهون ماتش اكان كيتلا

 ككتاب ايي اخ بلك ةئانكم كينغ لاف لون كلاثتع ناك د
 تلكم نال كارل مار اكأو هول ىو اعلن عمربر اننانييضتءاكنكمجمل فز سب

 لبان اا مالكلا ع توت لبنة ا نوكينن حاطصلا فس 0الوم ناخاىقرلا نوبت هدف كلا ناكل

 د 1 كح أو هل كيد نزل طعن نضع قب لع او لّصملوعزم ميه خله نفيس انلظنام لا |



| 

 زكي 3 .٠ جهنم : شرعا ج> جم : ه* مج 00 8-0 03 ٠ ردن راحت ل ب ب كي تجرأ وي كي ب جي ىهي تمي فكي 7 2 ا < حبر 59 0 دصح خف تذا

 فوعم كر دي 0 ري فقر (» 42 ! عم 0026 4
 د د و ا 1 يي 0 ام 12د ز]و كلر تي. د يا هب عنب

 ا ل 0“ -
 2: مح | [[ن8ز انتا وبما عب مهل اك خدر اريام و دحام

 يي د ايمن لب اكان ملم اجار ةنكد ناسا للوقوهو نادم امل ئاعل اولتحتملانمتج انابباجان رش موال ٠
 و 0 1 سب "نم نوم اننبلان توم لدا اَنوبَب اهل لنوفناطلاددمنشلا اه آام دمعت اهضاَءدَبْم لاب اضْما

 مسه 2 10 داب ابن عن طلت تامل خفب زيا جاها نت مفرج لن سا ساعي

 ١ هيك 26 دةف) جولي صنم اول ىلا طاف ادع مب دوتيناحفر متءاوده غال عا لور تا
 فحو كر تعي م11 لا ايا 5 1 ا مو

 0 د فم 7 ١ ى ردد وص اخرميقال الاجدر لنجملل اههايمول اح نوئبهيحاتلا بهديْئَنلاحرنملا وز

 ٌْ ا 6 2 0 ةناعاطاونهنش إف موكيشلاجفدرمتههه ل جو كان نإ اكل عاوأر تم رز مؤطل جيف دا
 ل تندم نحن تاور تت تسا ز توسع نانا اتتبلم

 هن 22 فيل هه انيئاكلاذل اهم ديوككلا اهون عفدمنهنيم روس اش اعاد هروضلاودد ارح فال فملا ! 1

 0 1 | تال وتلا ردايشل ام اغؤهم كلل اغرنإزبال ع ئدمنهفد يمل اطغ ما دضاو نود ليد هدا ازعا|

 لا ُجح ع 1 جو 00 | ابدامدم اوراكل انانكو َنيلَد البجا اهوا 'اجددد جرد نثجيذملا هر ميهنموز مجمل هنا |
 نم كج كي هيلع نارا تا دعي بضارو 5 انتا

 2-7 5 جاتو , ناِئالَعقَتَم نكمل وذ, جاور نخ الاد انين الف نارا ل اظهر لاَس ٍ - هد هي : 021-

 : 2 يح 1 مالا نص نارا حل م 7 تارا اع 0 حوبم ةوتعلاعرمم هوليود[ ١

 تو ا طلي لعرب ذ ارا نعيتن اذوب لتالوو لن اهناتر ثقل اسيئدالا نادل اهببس اذا | ..
 كر 2 دياي ةطلال انوه طعه تام زعلت انوا ةيوزل هلاعفا نم ل وعنا 2
 2 2 | 0 م :جيدب تدر ومو احد جاؤوا + ملا هرج ا 2 06-5 لل را أ

 يركز 4 0 ل ل ادلع 1ك رغم .مازانووسل اك نكنلعئرَو لع ينايالا دة لالغ امانا ٍُ 0

 2212 7 وهل تمم انتحل انساك ومزود ليدل دج »ماج رينل عد بصي 1 ْ

 9 در اا حان هناا زكا ال ااجال ا '
 : ذل © طزم اه 1 5-1 8 1.

 | الن 34 00 جولامما تا ا ا ملازم انو الا انس نانا ندا
 لانش او ل ا يل ا ا دل اطوم ح ْ
 الفجل يان تلداب شال غرت قلع انامل جيلا اميرنن كام هرم اعود انيتوالينكأ|
 8 انه اكو ايس معمق ناولَص جزم. مالا ثق ذ تلي ةنالوسدعيناكطم كيو

 ورلااهومةد ملاذ !ذهنداكا لذ رايزمهترابشال كمن رانبالركفلا فد نال الح انما اميل تلا يد

 انو سيد ياه مافم غل ناكةضفرشدالا حقد نال انين اان 2 ل لكتب دا فأي منهت راقب

 ديو ساعي سلمت 9-5 راف وهف نااار
 اهيا عش ل سنعيد ل انئمفالزيني اطياف نابل انين اذكر ا الزج نعمان
 ضاعت وراس اتساع اكو | انين او: لاا دعس
 اينما: كلم تل او نصب ب عيراخت نيا عدو نعل إل د يتنوع1
 اسال وسر عير الم اكس شت لك لذ 0 انها واعي ل اغنش الوق نع

 120111111 انزل أ نسومَدرمالاعموهَورل يلع
 | دجال ع ورا ولمن لوس ةباهع 0 كورلا مام تءتدنلا|

 ادعت 0 ادت (ؤَمَح قم خوض زمر '“ تنال 0 اةفررما ظ

 2 قت | لان اكل صاعق لناواص ا شن ل اجل انتين يس نكمل انما -ثلطاكرسل
 ب 7 ١

 1 ا



 51 وال هلا 0 0 0 را 1 0 ' نأ" الا نزلا 0 7 0 0 1 ١ لذ
 7 ١ كا 2 / 15 ١

 47م1 5 7 1 9 0 5 2 7 0 (غ ينجح : 5 ل 3
 "ل ”ريت> 6.٠

 [لانل نعل بضنل اوبتمزعالا بس اب عفو نجس و عنز عنعتغ أكل مانت كا ذاثضان كش قلخان لدا |
 أ كلل الا امن نونو ران [هنع بالا مالا لال لاا اع راعومالملالعةتا تءايائلشمل 0
 ] | الون ئغتال م تانيايالَد كيلا امير فن نكن |زميوم ايو تالا اجو الند كو الاه ع ال ؤط تغمس انجي واو 0

 كعلم ان كاف كتلمجمر 0 اكل اهىر الل اخ فنك ان وطياز :.الا نط نكي اضع ١

 ابماعربلا اماخْرااْنَلَِب اكل اف كدا ور اهئ اَنَب حن انياب اك ا ىر يال اخ فن اكلدط ظ

 تان نا لت ةساط احا ناش نيا تا هيب ذل علمت زةلاوسلا
 لع اح تقلى الغم ا انهم امال انس نعبز اينجل زجل افالم اذل االسم كش اق نر وقنا انزيم

 يلعن تسْولا الجد قال اذ ناكت الاد نعال لفن ني ا زعط ابا نب زعزع
 كتامانشل ل ل انغ لل لكل كلير نلادكتالت ل زيزي فا يال لاف ل يؤمرلا

 لن ثالوذب لال لزرع ورث ل انه تلت سموم نان لتي !زجتي ولان عزيدخا انلوتل ازم[مظع أ

 ل ل سالو كلم التي نوتد ايل انو ءاصلسم راج لالة 1! اغا الصمت ظ

 دايز | نه[ و ينل زكا ةناد عمي هع
 8 ىلع تنذانسا انئفراهتل اللتر ءلكا لعبنا التنك انعمتمزعن انس نعد اع وولا اك

 أذ كلش ىذانا الو ماشطل لزودشم بديصاف ابلغد كلخد انام نساهاز !ل لمد ضردا ال لاو ١

 لاقرب ذانال هت كلكآ نافارا دن اعللذ توكيل لضم عد قلن العر لما مونيغدتع م انطلا, تشع

 0 ا يدل سمسا اليا كار اس
 +3 اهل لعن انتل الجيم غالب يا نسم انايسيدادل اَننْماتِم
 ملم ةيلعن فننتال لين اسكذعل اوعي فد نبي ساناعراالكل كلدكلخ اًمادنض روي الانام

 الل لف لبني سحجلزع ممل: زيجزتعرل ان نبت جزعنحلعتبم أك مرتع "ضن لذ لور لكانت يالا قئاملا

 ام درعا الإ اهِّلع كنا الانيا دياقد اننا يضئ تحاللا ال اتعرش ادبهح نع

 راض تلاع كرمال خلل عز ينال نوكال ماما ىلاهيوسلاو [يايغن نمانطشلا
 الاعسم للك تنل خ مل فلل اذا لة نحات يطع نحلل ايزع [ه طعر عد نعت كك حافلا
 ةلخ ث تمل اف ناكل وانممتل ارونم كن لخُد اوامش ططلل ومثل انلخد 0

 0 اكساب انولَخ ادا كج زاكا) ل لغز ضملضد ل انهم ثقات نان اذ اكن النمل اذن كلج

 قلي عيذل ضدها مانتسكر | 5 اخيع ابيل تا هربا هل انف كت ايلات اذن تلج تل
 6 ذل كضيف خول نار البد اذ |ةلشلو اه رتل نان تفل راضيا و انعاَوْفصناد اوك

 الو ىف اناثش ن اكزصتل ادعم لعن او لاذ وعل هامل اذاخنا ناكتلل ذ دذ نوعلل دالوال ا هينا هن تاه

 ْ يهل عو+ قعر عإس تجزع تح انة جز عتج < اهب تبل ناو مشب خل ايدو حويل اوه اكةنمزالا

 3 التعنركتالل سلع نادين كل ةزعرف مانغا, بالا ءطنيا خاف هل ]شع كلم قم ان لون نمت ا
 افع أر ائالل مام كتلك رفع قلانإاتا كنب دقات يع ا

 دعاججااك ند رولا هيجل نع تهمل دو نوجا
 تلاع جايه اللول لاا عرفس تنم النيل اناة فاكس ئدخ .نعروانن نزع ]عن

 58 ةالمفاوغل اهةدانل مكمن دقت ئونبل ل فيله شحل اطول تناك معزز اند اننءافانا منن اعامج كل
 قي توامذإ ذ انتل شد !ةل جلال كبل تقمتم اع ى ازال اهيل ثا دال مؤشا ردك

 مدد ميسا لاذف هامل اه هكيتن ايؤهنقل ادا ةمأول ان اكيح + ل خر ىقز ىف سهرت تح ا اًموفرا ل فام

 ظ



 مهم ثول الح رنهنيد ماهمزعا قلتش: لن | كاطن لاثئجبلكناذخ احيا ايف نان
 عتنتا اهعنلش لوزا ادت جر اذان كبف الوتس لم ل خولان :دانسا لكى الق اللونين

 | امضي هسه هاهم مياه (تايطتور خول اهدحول ادق تبلابزجر معية تاكد اب لال ظ م ادأو ل عنج انفال

 حاده جز عمهع انجل اون اكوا حاف تهم مسجز اوه رح الج عز د اطذنال لش معو فيمنم كن
 أ عج انين هناسالد غمض اناطهزضقزعل اضن زع وكل ل عزع نا اكر مانغا
 هلا نؤهبب ماهل اب نيملعم موو عزح م تمفند طف ثأو اوُصالا داو وْمْصَمر 0

 20 ةركانمإنمل ا زيتجت طءاوج خامه د تمول لتتلبذ ا اان تلسج اللهو لقدوم
 1 ميزات اح الم يمان | كو كال كد اذ اهلنا كلغل ندمانة ردت
 لعزل هزعتع ]أك كرس ترس دونه قسرا لاما امم اند نابل ابكرلغلا
 الكف يكا؟ءننهع )انك انتمي انك تل ةاك دل مز نار ةصئالناس

 مهن امون ل هزغزع امل اوم دانكن كن ازرجممالا لل نيل طكاوخ المل انهن ةمادنع
 هونك زاثن اذانلج اللا حوزل اه انا انيف جي تلا غار هذ جوبا اطفال اه فضلا و نعدالبل اا

 انااا شم ااا نانتد :انننطو كيل نلف الأ

 ل نخب اءانثنل اهبل: اياغش باكل لفاذ مط ادتلاا ككل بح انمبتل ن هع دنلط نجا

 : نة هل اناني ادخ ن ءانوسإ اهنبطرتيطد كباب نانا لت الف ثلخنث اف كيل
 ليما يلاوهكمناكء ناكهياطع قلن ع تلا كي يرئانرتا لاذ رنات قنا طبرتاتاور |

 ع ! انالاز اودالاورمشه ولو ىئولي نيد ماي يستر ادا دال عزي از نع ضوما حراك نيلمجرع ظ

 وع لمان ازا ضاعت نادال منن وع تذب مقر رت بطعن خوك نعل يس نع سن فعول لع أ
 |ةلاقمالوش ل سلفيت كلف ناتي راب نانا طا ناتنلاظ حانت نكس ابنا اكح لفتت

 | لك تنسو تككو تطل بل نو نفت سانعقسا ل اذه شمسان خ كبت نط نس نعي طم ناعل |

 لج انلةة فصول .اجرعمث همز عتق ممر عن تر ا

| 

00 50 0 0 

 هام

 ا 0 معكم رانئهزيقانناتدمز لانس |

 قتغياهنلا افيو يبا انس موننن ف سنن ناد هل فون كيتمدا ىو :موللم را انن ران فرائافندسولا | ْ

 ا لالاتحاو الا اذوورعتناَيَتل انه ك لعل تلضزعب] ]تل خوهف فرغ ان ؤلم اررععنول انمتهلع ا

 اانا ضرع تعلَع اك اره يلا اينريلَع جول! انداهيشن اسوة ب اننالا ١ هيمن | |

 | جو ءونجت ل يلح اي اا انهض يني اهلالم م ذتكل انسان ن اهتل اعل اع ارو نوع زع ا

 ا اح سمانظلالا انلَسْدج موب هيدل لل غنلدغ لس لزاخوالا 0١ ظ

 هنباتردرب نيراخإ لعبة موم اناومتينيغلع ضد لج غلوانافاراج وام تاكعم دلو انا انزمهبلا ْ

 مالا ان: ل اضن كمل اطةواصِلرْج و هواَصلا )م لاض طال ال اط كيد نهجوم) ل اف تطر دوس نبط

 يي اك انام نك ذل خا ماتوا زاقراقق لش خال قع عشية زياد
 | ضم فحالوز متو مد بضع كو نيو اهفلع لع ثانكس فد اء جدد جف امان اطعاس نحس دما اطال ١ ا

 0 دال انفال رفارو امش للطن هدف نين توجت نوط خف هتيمانأ اذ روم اه خاتما روهمج |
١ 

 ْ 0 ا ا ا ا ل ا ل ا | دم اورباجحدبزبررر اجوجر وأ وطرقتنلا اءاكضل عمدد دب ضحي ااا وحر اجندتل اناني يلع لع

20 
10 0 

 مي ثم | |

3 

 1 0 ايو“. ل 1 ا

 ا تالا الرا ا



 0 و و
 ا 2 3 ا يا 2 ل ملل ل 7 0 2 ا ل اي
 ١ 4 بك. 0 يي قو جذل ا“

 1 7-0 0 17 و

 ٌ 8 1 :او منذ ١ يردن لايام نايل: لال ارتحت ايه اكدت حا ايالفنسما

 0 2 : لن امر ناك ةالس ا ةرتضي بئر بتلات اذن

 ظ 0 ا حق صلع اييبشل عم
 ادي لكيلا كي راس كك مم :موزووكل ارو هجرت و رئصن لي نحت ال ضن لج ل اكمل

 و نال ل نيا بارت نلسس ل: لوهان فخ هناا عنادا

 بق جت 2 باح نادم ب اددو اتش عينيلاد نينا تل عامل ازا

 د مرهف 0 ا م باقم انسب هرعت 5
 2-5 ”ءافن ايف نان هن ساعدهم 0 ا طاش ينص لجبل لد سيِدِْحَنا

 5 الع الار بلاوي بك و تساوت طوخ واللا البدع!
 ا فقم يسدتنام | 59 :.ا) دام ناكانشاد لون جات ارحم دعنا دن

 3 لا انمردل لا اهلك اور شاطرة ىانعل املذل سلو ترا الاوشب
 شوط يدر ليل مهرب لما الو ىث دو هلو ادهش ورعاك 3 ْ
 ْ فس طاح : قنا مووت راوي لك اَنِلَلَعَحِدِعن ا ا

 | ملخت اولظاتانب هضم هيجل اه طش الص مهالوبانحارشل لال نانا بلف تامئذ واش خلاط لاجع |
 | ياسا تام زن نبعوا يم كلمر ال واط اياك تعنت ثتط اينما ا
 |[ دس عااد فيماننل ب الإبن لندن لها انئؤما مانا |
 اوزيل ل اناني[ انا اغا زامل نسما شل وجبل ا
 لَ 0 [ل انك ياص ا ونيضو ايطار د لتي نهم هيت بونص هراوغاوت جر تدين اعد ا

 » ياا ان لزوجي رج وكاني ناجل
 متنا فابن كوشة ازهر نيف الذ :انهلخن اسر انل امين أعل يره ياء الإ يدار اونا ْ

 .انئبح لسلة هر د: لنائب قرلل يلد إو ناكل اهحاطاختيانش او

 نعل كن ايل افطينهمز ناش لادن والخ الحا ْيِلَس بولو عند دال امكان صن كم كيَص
 5 ادلع اجرانل لقت :اَتخاْنل ان انضمت لونان ش افمانت قرم نشل ع لي ْ

 ةيلانل يزن شخ اشيل مذاق لكس ناكل الوب انين ل اج انيبالوب ف ائيل !اذييش زم

 ' ا داوم نياثيلا مه رتيفنوت يتم اخ جى علو نمر نيد ال شي لفت ْ

 ٍ رعوزيخو لج يا اوه نانملاعضلا كادوا قاثيل نازل رغم ابيع

 يارا الج لان تم ةأ لوس انااا: عكا انهت فالاكل ظ
 األ ل سوما )يتفاوت يالا ان واطلب انام نايل انشر تن ؤمالق
 فذ دي للطلاب غللتالا يوتا اذ انا ومالك لي ةوالع كفنكأم
 را دع وعجل ا 5 مدرسا ومغا

 ل نتالي رف محيا شاتاي مو طي زم سهاد ادن تاقيعإ,ةمادت جواله دج
 ير اننعنا ارا ا توا اج لا شايلك مههادن أل تلوشا , ايلف 5

 النا ناقل وحي ءامجعال اماما واعف :ةانجراذ عيل انما الترع نان ةمني لت هنا ناش لعزم |

 نو ا م اذ ربع اه: قاخ ننطيزم'وطلخ ماا | ظ

 تاتو ماسلا اتا خارج اا اطلس ةئاعم اهتم ادعس
 - تي -

 مي للا ل تمر تت 52م4 2 2 ك6 ٠ سس

 .٠ روهجكرل رو ا 2 ص 0 لا ا تدع 0 يب ا 0 ف ب كيا ع جس ا ل ا ا ا



 5 2-0 م 2< 9 - 22 9

 0 0 4 سا : 7 3 بع تربل تحد 3 . د مص 6 0 ا يي ب جي

 رب ا 4 ببيقم 22 يي <ير ٍ 1 : 0 ل 0 0-لا 2 1 1 « 2-0 2 »ا ا
 هةديسص 2 ف 6 9 و 97 و ع _- 0 ١ 2 - 2 ََ 57 ١

 1 لا ب و ا
 2 هس 52 تسمم لاك ل 19 ا 1 او 3

 سك زير ىلع < بر

 ىلا < - 1 جا 3-1 مسن

 0 لالا ةواهخا ادام كزناكام انو اما اذانئدح نين لاهيا ناك دوت ههلبدأ
 5 0 هيا بانك ءؤلصلو اذيلعهؤددزغفيؤلف نيطن تالذزم اوذامش شاور انضلب اكملت نائم اندانلا ته اًوناؤلخ |

 * (ىعض .

 .٠ ثر "هه بح ديب <. |١ تكس هنهنولاةرب نوب ونه: جر ضصتب خان هش لولط ملل خا د خضوعها عبط بآرك انما اذأ
 2 0 ا أ هشيبا مل جعاوليكاتن انكلاقتلاو 'ممنكلا زم دلهز اف امبعان الذ اواو عالما غل اشد كاذ

 | نايل اننوانلوتي زك ءاكوش وم نايل اي "داي فن مل اهتنغنانبكلا هزه اهب !مارقع اوٌرتش اون نمكلاب

 | ليلاس الص يي سر ل

 اان ىلا عتاد يش الط ماما اطخالؤن ةوتن كاك ماي جام كر أي انين كوتسة غل اذ
 ظ | ةكانركاخب عامان مل ديلا اكسو رن« اننا فد الممل اهل ديمنيلَ

 0 ا "اان ملومل ني اهلا كلم هواعحا اس اوالمم مهل هذا ثرراخ نم عطل طاش وو مهغيمغلب نامل » "داكن

 ق اور اسكس ف طعون هبول» كيفن واو مسا خو لسما نزع ان غوحآن احم لكلا ترم دالا انعاب كوخ ماثنإباك

 قلل نس ادمان ونار جطط هذ 3 ززنيط ءؤن تكل هيلز جم اًكارنملاذةذاذ اكولوانلعةودر

 ماسانة عين ننال يظر خان اهط الزيف ؤساآءاط اك يات
 م نئئاتلةلعقتلو مُهثللذ قلن امير كم م اناا طار ماي اياساناظابرخ اي عروض اونطن كلذ

 ”وادن مهر اكتاال زب ارضع صغطن نوكل تادللذ وكل وغسل خم ذالاو عمت الهر وطن هةسه اه
 ْ اوم ع لح م رايغابرتتل واعلان مال زك: هولذ تاكا اة ةمورطعم لج

 لال نفل كلل: اب ناضج ررفطانلا 00 7 انما متش رمل

 | دنيكل دشن ييسانمةلكاولعا غن نخلط ونموه قلب ضم لكاظم.
 5 0 و هارت ماض عدو يجن اع ءالوق ناهفراوازما

 ما ككاو كج وا هتاؤإ ا دسم أب عشت يكدان»
 العار هداك زعبي دن ااةناانهرتشلو تعمر وس مدت 5 نتي

 عنج نانا انآ ضمت ان انكلف احن كله ل انه لعل ئخ مادلفن كلانس ةيبعإانل طفشت جو لز ل اسانشلف

 ةهانتعي اع انلَعَرانمزغ تاهل كلج َن كرف را طة لط ل ماعدنَم ,مثانمانا لرب كت اد نملوقب

 ا مانع ومالم اتبع نإ اذهل ااناوانل ى لاه اس ناك اب فالك لفغ زعل اش لق زف

 | ةييليل اه مهبط ادولذ عع انعتملذا قينبع نايا مان اعتب ة دج دو لعل ا غيزم نه

 طه لكسب هتكلز اس :لعتبالت ايام ررصا و اك اهلحتعل رماها
 <ناوامؤشن اههنيإم نوكيدضتم تمن ران ان اكماقلسنم يوكن اوم مدلك سر ماس نه نوكي نا

 سن ظ1100اأ1111111100000 قةدراولت

 ااا دنجال نيل طخ بال فناني م لكَضَم امادواز طغاة وت افلكلا نجزم اذيترشراحانتنملاوعبزم

 ات ا 1 تا
 مغ أك غانا تاعي | ْ

 0 اذار وكف امك ةننانعياكلل طابا تاعلا نر اشيزعي نلاعخ

 تيس اكرضتياكم اانا عائنتر ايي ل يفد ران قلن انا نعونمل ىلا شل لعقد

 أ تركع تانغ :] عجز الملارسجرخ تن عت نبا جرة ولم وجزغمشل نعدلاغزرم
 |ماسنإ أ تاكنتطة دس اال قت ئانابع نادرا !كجلات
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 مانشهع انة يخزع هجر
 امه اذان اح نص اذنك كمت دك شوكو وفل اذ الكم ناجل مان ح نعبن ظلي اان أ

 رار دل ربو ( دع كلف ررثأ نتا لا
1 



 لا كانا 7.02 بط الاةوطاسبا ا وهج نوزع 2 0

 2 يمضي نلمح اهل كسي رلا وعمه هع

 م د "ازيا ةمزعنءاكانيعم انهلم نخإؤم

 00 اهرب لطب نوع ا تي لايث وعين مزعتورنلغ#ينر نيؤسانكهد
 2/ موي للم لو اخاف عيضول افشل لوسي فيكي الكا ا اهتاعاس لص هقالؤسرزنس

 0 ل : لعام العمل هنا صرب نإ عاهين ماثل اهتِلَع ساطع ةيداث يدازو سور د كجرس انما

 الصمم لذ اني فابواوس اك افاينتل لس عيضو روم هةرخالا هج ايس فيز طب ئونل خول ١

 الفوط! 00 اا اك

 جدلان اننَعوِْ ةداجتجإل ا يعز غد ضل عقلا سوانا اذنه تانهنم حازم الا
 داننل يتم اهلل انضص متل علا ل العش المحمل! اديس لمت هلق ل نائل تيتا

 لادن ف 0 مخ لتلا اطال نيج هلم ادم اج ولصلا

 | علني موضي ل رخهل اند "ب عصض جوهر هرقل اقرا كا ئازجلمعَي نال امل مكَعب نيلملاول اذا

 تحت دل ءأب كيل لت ز هند نها قهن ضني ايا 0

 وهمه أس بن مظَعر اةئلع َسالَص هالو رم ”ءالورخا انت يش ادنعؤ بال اناء هش 2

 انوه عاف ز» .انمثملس جنا و غغمن ايسالا وركز ل لوم ْكد ا: :ولصلا) ومر لاح اال لكك ؤصنمر عم اج

 مااا يملي من 0 امناكف ريل ءالانازغي ءوخَو] فب
 كا اهيل [] مول انيك او مفك سوم اذا ركييرتفل 1ع تيب لانكا

2 2 

 دهرؤ» اما نوعا اشو ناكل فن ترس هزمت عوف مد عخ تلاعب نح 3 71 ا

 مهب اراب د تايون مةشااط اياد اكتعول! ابل اوزيل انا نهتوم ف مهني لد معارض دالانل انع

 هيبازعز انين نهضت از هن ل57 انجاز [مجنإ ضب ع قدو لعاتداجلاأ "نب نرههلك

 هلل احن هتاحا مز هز عر دااسخت الدفا! نما لنا العش اةصريولادز اهل انعن تو رزع

 ناك ةرزمتم عدل وكب جرحا ذاذت ف و متلو 1 اكل ناوي ىجرلبن 1 تايالوإ لس ح و مبضغ

 1 نر تامر نر نم لاا باتب اج جسوفو نت كك ب زعبل رع عيخ ْ

 زله اميتسسْولاِمأ انل ليغ احدذ احدي سئل اهم و هر انوع تاز نسور نمممنكم آف ئاشل ماو اينا

 د اهلل منح ءاّتل اؤسءاب ارنا ردم مهمل | نما تءاشيئ اوباءاناظلفإز انناينونعلا

 كذا كل اون اديلع شم تصر ناره اطبع فات ةينيغ نان اينش نقوش لع اكيشالا تعين شل اعاعيجيب

 طفامايضرا انيدعار نول اتش لتقل الز مك :لل يكسب ضرب لو العر متن نوب ك | ا

 00 مال 00 د 00 0 0 د

 عوام هى 0 م ا اير عا وكنت نعلن لم 0

 قو زم تهز غيؤس رشي زهمالو اننا اانمات تبع ذاشا ممل ذل نسف اجل انا ميج

 كراوالهأا فعلن يم:نننمؤي كلذ نالؤنبمل يلع الصم الوب تاكل ونار نادم انهما
 تلاقل قاربت عابس نخب ةرعناب ل عك فزع لع شتلا [؟9ك وكلن اًءايضُواايَدَءلَنَن

 هنضش نر اضفب نطفي ن مانت لجني. الو مانغا نالووانن كفي ايد كر ا انزال !ثلعشالص تالوسز |



 يامن سجحن مارال دنع ماسمل ثرمد ال انهن بالكامل انج[ هلل نانكشلا امئالونمب تضع ابن هند ل ادالذ ما يلمن
 نخاف خب اع كيل هنيزمل ةرييوعم ل ال جر يع موتا د

 دينيز منال دنجوتفمالا وعددا ن اف دن ]جابت عمز مهول اجت تلاد نالوا ضي لمعلا
 ةجملتللا ساغعلشل لىانونمم نسر فول غنا ا ناك اعتلال ركب مز را كراش

 يي ةزيقدانزعوزخدسعن اظن 5 مسرعه دي ينفن 7 نا هس 07
 ةطنلا تن هوس انل! اتماغكو لَم اة رول ا تيرا لع نرش انواع امنوا لاذ

 لانو حيل ننال اناا مران اوين ارزطملاأو ران وخلا وطي الو
 قو كتل زن منع اعيد اجرعثلثلا ليِؤَو رو منال اخير نجؤخل اف ن اكول نا لوم انغ خط مهن ءاواذ وغلا

 ا وع نس عم هو

 أ ةطالليغ شا اهتمت هيالط كنا ينهم اعل وزب )تن تجر بلور انجل اخ ايست الاناكان تن ضنا
 ردسي 23م ناار م ا امنهالا, يزرع ام اي ]للان ايسر انمالاوز نة طخ ا غالا ز اااه ندع نعنا اكتالف

 اقيم جاز |ننخ خيول اكد ازكاد لعل امنا هتض ابرد انيلاخانس د سرت لا تاذ نابل ا نالضن هداهم مشان

 1 مقرات حم هين تهيلع لفل 0 راهن فصن ىونذ مداالاءذ اًطنماغل شح اود انالضم

 | اطر طخ لود جر مص انيلَع يسوم لل. اجخلف نلت دشاس اب اهفْرجَو دنجارع نَعلاَ 00

 أ ُنسِعءاذاملذ هيه د اياتزمنص انهزم ّقِنؤلام 0 ل ع ةءارعتمول اماما ابز نغير اذخ

 تالة نش العن ولم تن ل نخاو كوه ناشطلا عال هه لعزاكنل وجر ان كلم زهنيقسا اماملل 0

 املوهو ااهيسال رز انس اناا جلوي همز تيلو م اانا جل اركي اهنج مانا د اهيضخضرآلاو لوميمس ارم

 نق َكيَرِزِمْس نال عزا مادقو لاذ اباهيلل الش لمين بخل ائنل بهتداعن ل زشالمقاف نامل اوولولل | امنم جن

 لمرة لخورخ دين الهزل اطر وشن عك نام ٠ ن ريوس يلهطنم ىف يهتم ا اينو !نمماغ ل اغ
 | قمر كلا رأي الن ءاطدا ايدو ةساهؤل وقفته عيشااكرانلانمض مناد نال ذهل

 ١ الهيلا جازت لرارجادما يول ا ءخال امام دج ارسنال اههالخ نر جول: اندومزنكلإ مك تل اناماد

 ! » انزرمال لك نخب اهيثيرتغل اورث اهي ءاذ تسالني عي ظب داذعل اعتب نال ام ابو ييض غم اع شونمى تش اضاهيفرصي نا

 ْ ب اوس الل انت معا ا 55 1 ود يأ نلتل اكن ايلا تلا ء اطير مهن اكو دطب
 ا ان ينتد ناطازاجام تن منعوا نينلاعل انل افةتللنع ب نحط عيل ءزعباذخجمااز ازد جاعتغ

 '0 لضمان تهمل نارلَس اجرا زج ا ئيدن كتي ول !/..اومل يعمم الص تيا ونسير ل١ ا: نثر منهل كرت ف اذننلا ٍ

 دما 0 لا 6 دوج فاك ,ه هوما ادو الوم هنن امترة صنعت

 | - نعش ادن عز د تخلع 5 اون تفل اذ اطاسلا ل انحآلا عملتي ككل نخدم كل ورعد |

 !نعسنع ل عزعرس مو < مع ونار غر عاطمل ف وءاوسر عاجل اوءانل ف نع لاهل انسب لعن شجي ىلع

 ْ هانا هش ات شار 2 انلومت لعن ادع اره, م از ثراحلاهز اسس از جوسي زيزاؤفص
 هم ..وييلوتسموعتل اب ييلاانط و اس  انلئضن اين جرود العم اذَعسالوسَراَم ان محاد يزخر مام لال ناو |

 اا زعوسدار زلال تم نيت وبجيوش تجسيد نسر تل دس بدايات تانذع ظ
 ف م دلال لعد مل من اخ ضخبز لعام هطشب دجال ذل انا امة توابع قام اذن متم ساعت نعي ابو ْ

 ملال حج اور ضرطس هع مل ْ 0 ١
 ام حو هلا الانباعتاضتزعن تس ني تان اتينا ظ

 ل هل حدر نم |
 ادنعانت ام ام جول نوكيوريخاللملاادي اغرحور قذر انو ن ليكتللذ فرنحرد فان انوكيو انس تؤ ن ايد محو ن“

 0  ارايالد حضروا انط ضب تين نمل جالدغلب اذان ليلو طبخ ةزكملال | كلازياهن |



 افرعإ لالخ كارل الد كارز فار ميس انهو ب كا بكعب انه نال فكل بح اصدار «ايد تاب اذهل
 لس و *. ه « ىثعر- 3 0 6 ١

 ادتعابا السمتاول اهم طاجين اذز ندير عن ركش نب 1ك زع لابس لب لزج مم رة زعت# اك هلاف انجل /
 رب _ٍ -ص 1 5 5 5 ١ 0 - ١

 ال كل ا ' خور نوب افيد خاف لك ناكماعمانالادشب ىتل لوني لوع
 يل م 0 0 م ها 0 4 0 50-3 لق

 هنمانافزجنومماالال تل اف بس تيب انجاز نسم نع بز نسون بشع ته عتم اك يار
 هناا وتمام الن عجؤرجخا اًعهلل تلغل ندافع زب رزه تح اذ لوألا ة ويحرق فيقدرخاذ ل اهيل ]هاا عزغبو أ

 142 كلن انهت نون كلذ سل انانهنم ادار جنتوا ثم وغنت نيج لوضمد قرئ اش نافل تاج ما
 لوب كل غللع ككل اناا رن |تسك فانز م ف تل ض ادور متم استحباب كتل اذان ول نك اناا كشر 3 ظ
 وبن ىتحاب اومن سير ى تل. ذل ءانشلطالوقيرسمسول انمي مهب تدلع ان ضمك سول طخ دعس أ
 ا
 1 0 ا

 كحال يبان ؤمدنب اهنالط دل اج اكماديلع هتلناواضرْلاث امن ماضوفن وسر ديال ضزم ايفالط ناكر ناكانقتلا ظ ليت مناخ ان جام ززج مالم اني نملاىل انو عون ذل اوصاةحيعَس ةطاكلاريونم تصحب او انو تدلع د اهئنلط خل | ا
 دوهمم هبل اذ خاوي ةلعاذاو كانهزءالاهاظ رس الني طي ) ن اك يبا شؤتورنطأب ن كيا ماطلع عا ئيتشلا ظ
 املا انج اكان بال ]كلان ن ل تتحلابا.جرخا ريحته او دال اةفان نعي نتج م كا هماننال لمت | هادا ميلف انلونعرل اذئن زي عفر مشل ل هلك مها انف رم نقشت كيان كمل انالطلا ان مجانانل منا ظ

 فلست اكلة اظب تملا انلَخَمداورَعَد هل امل ليو هتان ف تاك[ اغار انعاطب كلاين نكات /والاغا ةنفطععكتلاترل سافر نها مانباتسلاتنبن يتنقل رسما قرت عليكن انك لان ومج
 كيسا كنان كاان كعشو اَههمْجَد تعلو تصعب ايا عدت ذا تاما ل اطدخااماد صد ل ايما لالخدورأتلا |

 لازالت الانف ننال زهاب نخب من3 اذعبلا:ل نفيا يبل لون د ير تو شفاة | كلاي انما ز م اءاهت كلخّصْمظ ىرتَسزهاَعْفما تاج نو شمله ةباولغاع ميلا ابييضد انكم اهيلطت نو نم ْ انف نينصتس اذان مخل هيلو دن عميد ةفيوطغما كاع زي اكو يبا نفل لان نادل انقذ تربل امانا ذ فصَدقد ان ةنال بز !وار | جلاد اطَمَس ميل انج اني اول لاي وج وحرر طنالو يد اكتال اهلل ايدام | ٠
 3 0 3 ه0 | 124 ه1 :1 ١ ََدَح . 0 ١«ثدولء |

 امل يلد كونسبت وطول ا يل نمل تتح تلفن قت بارع اطل اف ن .نيوهاذاف ئ

 00 ل وس دس رادع لت ملاك ادنع ل تع ماج وكم تلج ذغلان اظل ايل ةاقلشلا
 نسم نال ارضع لن وزمن عفالبيشل ل ضن ان عى يبعي ةعرعأم 5 ءاعبل ا ناش ةلييزلاويَولا كلن ةمانالبلطأ

 دلو لخالن الللاغ ترعت فيكون ضع دفحن وغم نوصي بل ناد قيان ال انسه و اضف ؤائلامؤيل افعل ع
 دالي مدعي علته عدا أكان ]اراب المن لق] بلعتتمأب اهنغاكا ملهي

 ٠ لمحت لاهل تلفات ل تخنم ميديا ن اشغل اهم انءالا لل تضيالع انماكلز انولون انوتجامي تما ثلف ل ان انضر ازع عيخو ا | ا 2: .٠ ٠ 4 0 ءص او ل 0 000 ا

 | امةلف انكفاللد اناق قص نع ض رالا موجيف ل نغ لاؤ ن أت ف دَص دنغ فنون غ ل تغظ اعالومل اةناهفنلل رار

 | ردو امل ترتبط اللزب لضعف ملا مو اكل تلات ذلغ كتل لوقف ل تغ تال تها غن كهل لزم
 | انا ناكقداطنبتب امانا جاك نسيم اوأومامآل الا تضبالم امال ناطبتنشي | ءانم_كدنعؤ نط ث يدفن ا نهنذج
 [اكللن ا اتديرل ا لعرشنل اذاشالان ارضا كانت درس ىقل ومر, َّت اول محلل ض نش كف مل تماما دانت كملي

 أمتا هيام ابا طم اصوات ل اهقلتشم ل جت طعام دن« عجر ل, عن اوس ند اف شب ىلا هجوم هيَ مل نم جف لد اذ اذار
 |[ نف انو نين كلر كلذ مف الو تار وطرش ان تاكا قرا تيلف اسهل ان اًماععذاف ثذرا ادام لاف
 هرتز اكن أو تره جتنا كتل ةقمنتبسو و كما: الق افاد كلم رك لف هرعو تؤ ع و مفلخ خا غصو ري دب

 |فاانخ اذن وجو خيرا كرمت كرد اناذاذع»اننالاالا تضيان مااا نا انضرال ثلعل انزل طز عز د وبزحر هج ْ 8 ١ ل يت ل ال ع ا 0 ا اسس 1 ا ا ا
 2 م . 0 1 ا ك0

 : ا او:لالدالتإ له تالي ةونيع ف نزلنا عقؤن كميه اخإ يضل غانم فام العجاف سوي ع ١
 | نعال نلمس ا افرهمر ارعر وه جننت اناا وه اجمالثعكحانسال] :دار اعل كل اللة رد لماترخا !نح



 عمور ضده هاما ننام ملا نط جانننج | ب رامنيئعؤم نمل انءاءالر لتتم املا
 ا وسلا التل ذد اهفالكدا اهنا وج كلذ لعن انحف

 | تونر فقد كلانممحدر نول للامرضبفن ولا حوزعةم المسن نول الف وسوم ل خو ومكر اكدن

 32 رب نزح الجم زر طج اطال كلانا عذر اغلا نت عن جد اتا رلاجل نعرض اخص
 خف” اطم هلي اك( كنلَعإشل اذ اه ةئومل احلم انالكعلعشاو اري نك قون ادلع اء انا اثنان انههغنإ

 ديد ضمن يإرم عوسومل ل اذن كحد ضنمالث حل اختل ء اج نأ املا ظتؤل آل مان لل اطنخ 0

 ادنكآ تلبلخ جعل اي رؤنلا ايت لهنم تكل امتي نوفل انرل اليخ هنرلكلي نيك كومرل ل كتاف
 لقد نيكل امك نيد غل اه: مدمج اميل ف كك زن ا قنكل هكيني عال اناس وطئ ا اطمن ئنطو دم
 تاز بزي ةلؤلم نوك جحد ضلع النانو الل ل اذ انش اعوان فن انت نفد مالكا تعم |

 تيوصو» نمَووْم اذ اكمال اوضذ انفي ذشسْوب اعد الذ دعب كين انت اان وو تكمن وا الل
 م ومس اج ان ةزجضومه بلغه يصف دين عفو :باغوزدالاب وني نا ىلا

 دقت اكسو افاطغل ص تع نيم يمن اال اذ جاتا نطلع

 مز كا ونزل نيج عذأ لاك انام لاف نفد واكس حو تول للم عست فلي ونقص ايدل اذن
 يعن درجكد ' كوم ون: ام يك لعنوان انتل اع عنج 0
 يعن نبل اب نعزي اناقيتت تبوني نغلجأك نو تبول انيهتنلا ظ

 0 مقاتلات اف لن انكمو:اهس الة نانن اما لل نا لاف ةديصاعأ
 ا هاجس ياكويت نورا التت كلون تانعناو مختل | شن اوت فَما

 نمضي عتخ اك طيراللا اياز ةرضجزم ازهذ ائش ور لف نام شم اهئاك توق ابد اني شالا كبل جرحه اب اك
 الل ارنسؤولاؤم اتيت ابدل اذل ليل مير دل اسن مط نع ملبضم ار نسر عزع تجينا ممر وح اعتع |

 مالت نووي لاش فيك تلين اكالانشب مو قيالو راض لعاب مد قتبوإ ما يشع لوتسمساًلاذ

 سايل نعنع انرازمناخألا 1 ا هاا
 | نمتموملاشم ما أورو

 املا نير هريستسا
 أ قرن اضن بضنموموةئانبْو انيل ايتخل انعم 00 0

 ١ | يل وبنطووموط تدلي ل34 ليتل ىف نمو يللا ادوجصخب مضر نرخ اف اه نحيخأ
 ظ متى سن اول فم اغنمل ترب هضن كلا د نضر ندعو ب جنو ف زهيوخل انام اءذ اًساخأ

 ا ل ا م باجل كَتسال اًسرخرسخَو ماش ريح عهعدابا دج عمدال اميل اذا يال اناملع ْ

 ٍ تب انك كيف فاتن لل لفات 'دعاعناد نم ادوعو دبا ع ىروع - تلال باسل ْ

 ْ | تلغوعُيل او |. اكتسش لو نو إف ونس لجو ا] كذا فناخ عجور هلص نون اني هب لع: دوعوٌندلعأ

 ١ ابرو م اخ دنت ترا دل شنعان لع لد ملومزل املك نيل دوال وو ع] حوت افاخامادل انندءوضاازعأ

 انهاخل جبس الاهل يان داما نيت عي اانا يو نشد لان
 نو هر قر شمساطلاد اناتكأ ال ضفل عزان نعيد نة زعد ايار نيترو تلم

 قاس. نزل انعانهب نوعا مضعبلا ضف لاض تاق دت وبر ف 0

 ْ ٍُس وهو: ناكر ويجنن فما د الور لما ذيع يخت موالاب ايل انعم انمهاوفا تل انمي اااه
 الاف نوما ايناس نوت ا هذ لتلبي تالكتؤوكلداب لالالا نلت
 0 6 7” ا ف 9 77 3

 ا موا حفل 2



 انهاضضأك هال ز.عمأب قالت ال ادؤعثه ل اإغمالم ليتر يزعل اكفاوغإر ف
 نبدة وتمتبل وتلا ايديها انالوسوه نانا لائق تريز ن يزيح تهز عل انستا
 انظرن |وتعل اخجق لفعل انشد ناتلل كلنا نوززالكتاكت نق دماظ للركتلا ظ
 | هل اف ذنسد نمل اروضنإ م جوا منذال ل اهمل اهجضجنز عش دعي نطق نس ونخ 0 0

 أياد دج الطنين سأل هز ةالاتنا تار طاجو

 امضاء نتن ييسوإ ملت 00
 املا انو نمل تجزئ غنت اهب زب زلم نسوي! ل اظناهلّتسا امال ان تاء اهنو ضروس نابت اب 0
 امها هل نزلنا كتف طا ذا جزع ا ا ا املا ًارالننم نعلن | ظ

 ا 0 2 كنون نلنانفغاند دانت تي عتس ويا وأ |

 | اهيتزقونييلإنرِبحَ 00 اهون سون اكان ذرؤتعأ
 ١ قتال زخات وبول !نلنارل كد ممزبال اهباوطالمير نايل تلعن ا طاب انانعن اسالك |
 اهلا الصم الَص ااه وم اك قضم هن اونو سؤم نومالورل خلع هدا طم هه )وسد ثؤي هان اهجمل اذن أ ؤ

 الزخم دقي + اذالط الو للكويت اذهب نماء اذياعاش لمت ضَجدْسم زا اهتمكدابَتس نكد |

 ظ للنار 0010 ْ

 ارنا نلعب لا واش اهطض اد اذازتت يل زان ل انتمي كك تركيب نجع ءانذ نال |
 ّ 21101111 خطاف منيل
 هز نيتل لع يراه َكلبيلي امل ال يئن لمزع ةّصتورلومتةراسشاو اروجت ماكر غاماليتعنل اذا

 لادن هنسيةياندل يلع الصدتل نر قزع زخادل لنوزل اذ اهسالعرمل وعجل ال ضل غد الد تيرم
 يسوي او ايراني دع غلف )ع, الرول لغو عبلة رشح و ءّيغت قيمز نع اذرام كلذ لع
 قل لاهل تس انزتل ل لبيع يملا نما انتل التناول ان 0

 1 اعمجي نا ام اوس جمل ن اهبل انتان انتش ابعَق نعد انساب وع

 تا سلا ل او 2

 ان إرث ادنح د انبالناكل اتونانلس تلعب عضوات سس خب ع لنمو إي ]منيان ل

 1 | كاع فندابل 20 عل اع دست نا ل عزي طمن لاعب

 | اهدخايالو هان توساوفخي عع انتل انء ومي ناد وا هان دال مان ني كلوش اعنا

 | طيار وسجد 12211111111 ثوماو "خد دان مجهم تاداثادأل لازم | ا

 ١ ئحر اج لعسالَصش لوسَر ئخود نلعب مكب ل غاط مساهم ك اذن تاجرات للة |

 ْ 6 انت نةواوهخ ا هبطت د امس ساتل لقيحلاب نزع تخ خبل يل اين هنن اير الغ نازي
 اله ثلن كال موه !ةعتل اش اتنين اه: يبن اطماذتنمف نانقعزيعاضت ع ناعلاذن دارج تلك
 | هل ةتلطنل كيف ئوخواع لن تان اطلعل اهل نخلق كلط تنكس يرون: لال هذال بتع
 ١ اهيدخادجء اناني ذادم ذيل اتت كال نائلة كلل ان ااهينشلَعَم

 انكر نسجل مالعم هان اوت دايمن ذل انغلئاثلاط كنز نلن نايف طافل متت يل
 مولر نحون ل ضاغ 0 و ا دع

 2 راَجْعَو تبون | ةااكافنما اذ لان يلا
 5 .:انبفامف دايألا ل1 ضيا اي نهرا تل

 ظ



 ددلعال ادياللق (لامب ضيع ا يضجت لي ةدلميزعتل اندنييتبلا| نا وم الوتر نكلر مل انزع اان
 ايل انلاريغلا) هلا 0 : منال ل ورا عز تؤ
 كليدمأم انت تبيتاكةلتازفداغنلاشم 0 !ةخالالا
 ليرعتزب ردع دا ريما اكل 00 لحد
 | لغات ل تدم نسا بتال عت انتا شالا تال شاع لع 5 ١

 | دلل متشل حو لج ليم رجب حيو وجت هي ا اوم
 أ عطوان اذني نض لتتم لح اَصَو فاو لع عتد اهو اسْم نين نيننشل انس نئِننانه تقم

 | ةئراللكنيل محدد مج مؤ ب مرر أ 0 انهو رضف اننا همت ”نَرباا, اعود اهفنباداونن»

 | دركتدللق نفت فند ف دهقتت فيل كت ولغ تسالكانوئلطت تؤ الكل اذن لوكديؤملا غلب تاهل
 انما لاف تجت محاد احكود امي امكان لخ ىن كار اذ دافارسمل ىف تجي للم لززإ د ءلونمل

 نشل 211111111 اضن خت رضن قو تذهذؤم زان ةداطجع ول الك شن ولع منين

 يال قيعداإ طالب ايا دانا ا 0 ءلنن تلو كلذ ثنحواو
 قمن لعزل جازعمسجي 0

 اواتانم ترفىتل داو 9 اوك لخرن اكناكن 0 كال از اكد ان ال ادد اربع

 و انلهخن 1 نيلدانزو الالف اَنَِعَو نغم ولخكل اون اوهوراؤنالاش مرو: ىنل اربع

 قا 20100011111

 نمش دنع

 ا مشن اهيرعاضنف لعن ان زقه شا وزع فز اكد تالا رش نوكيا شيال
 لايزابانمالا امد هدا كي نيدو: حاب شا اون اكتن رشم: لنيل ندعوا رجعو ؤلخامل وامن ناري خاب عممجوبأ
 مهلخالْن إد ْضَرهَش دس ناك اكرف يذلا قد قمة تلد حور يش اكوحاف ااا شارف ن انباروتلالظ

 نوموصي نايكي دن اًواَصل ا ار ئل اوروتل اوما اكْولَصل اهلنا تود لعب ءايغضا ربو انا ءاملح

 نش ارب عإد متل او كر اناا ملاعل اة نهلض لا فديت متل ماك هانا

 زا اك هيي وح مو كن ياو سم

 اهلج هع اطرح اهنلخ مدهشاف ءابشال اعيجولخ عمم تنل اوثكسري هد انواع مول منن اه
 مث الان ماحس رانك نآالااو هاني نلت ل و سيف

 أك نيل زم ج مقرر[ سنا دش يزازتكؤ ع انة نلظ نقد قراند طن مال اذن لا
 نازك كك قدام قاتل: ل غل لكر جنبك عزغ غمز للك تمل سكان
 الترم ”مامو كيفما دنت دطنو قي خطاطة غدحاهدنجرل اذتر ةنعاق[ضقنايل اذن
 تنزله اني اللتان ونغم ز كال انتيك الاب وات اًمشا/اؤلخ نمل !ذبزح الغ حقد

 اهجلاَراَعا ا |[ايلا.ن ني غال نانا اربع د اعفرط نزائَسْْعُب ويرش وبزعريلولا
 مانع كولو اًلعْن انتا اًكايَقإوْسَراَرْعِإدْهَا اكاخ اال النك بيع 2

 0 ميدان جاوز ئَئيِط دنجماب مزايا
 اهم لا اعد لع نط اضيتر عطب اول اجب دلع
 بر اسانإل اكون ولن هت البت الذل تللذ نود نسم دانجاؤاَحْقَتل نم اننينش حافا

 0 50 0 مار ول

 ادعو ادرغْس

 | دامت كن اه ك اخى اقع ابدل جاطش صج اش لحد الو تيع دمج السهل انى لال انك ضل نان
 | كرد انكيزموومتاطانطنك عاطزماكيججؤ ماع ل

 رك

 ظ زيتي ل هس ل ل وجسم

 5 ا 23

 5 ا ماير 1 مل



 ماعد اوان اسجل َصن ا ا
 ذل بيالازط تدع ماك تحال لذا هي طلاء وتحل نغتلع ل ها تاتا
 0 اال نط تقرع مل طوع زعيما ممل

 اعتدال ع اك "رون 11 نكت افعل ادم ء ون كك يوزع ظنيت انفلخ د ل تن لوطتردعمب) انة مت ادع فا

 كم طلخا ةطيطزن انش حز افا يهانمانفل خول الخ سليم ناز ْ
 انا اذل ام قع انش كلذ ايبا ايصنر نم مول تلا لش فدعا ل ضي يدي الل لفسا
 قماخل هزل لذ نانذالييلج لطي اماياسذن انفال طيدجرسانل ميسان تان اك ءاندإ "ا سلا

 000 هج ماد الرب نيني يتلا جول عطتي ضوعبل اكريمجر تاع

 0 2 [إ ضلع كاحي ورع نوعيات زال نعنع ةدانر عزي أكو

 ا

 ١ - 0 0 كر او ل 0 ل د لا

 نيبلإاءا اول ل انج ا“ 0 ونجا الدبل اًدح طم نال بجد غب ا

 كيل ثاذدلاو لزعزيغ ىعذت (ه ايل اهب يظن ايجي حل انيق تع ثانيليسشمإرس اننل لغو شم اتان |

 نيا قيقذلل: نيو طعوك د ذّيرملاوزكم ضصداليطةلخلا سو دزلاو ملا تيد اجو ن دعننج ناني ارجج |

 الفاو ولا ارد عبسور هن 2 د نخالاو وول وقح: دام اههدحا وك امتنا ه بس لهل امني: .اطالغسش ناك

 تال ملا 5--- زنا نا اكد ونا كلن عاخت نع الروتلارْوْس العزم "امن عد نم اعز عببعو

 لا اهي اجد نايا ثا بطل وعول !قبمل ل وهو عقم ممل اها نا طيظ ىرعل اطخين اهيرلالا نك عمم لا

 منك اح اطيل دلاله :لخلاه لدا طوالاءانتن ناز اولخامج:نمز غل ل ان والاد

 ِ |لشنيهرع يطال بيطاذمثبز عنود كلغ ئازلج دس نيت اخ ناحدرأ دحام ) نا اكقتغيطل اعد ازماونلخ

 ._ ه خبيرا اثذ اف ايطإبل اهبل الم بس انبي تكلا اياك اكطساهاف نايعممطل فدخل امال تلا

 اديزعتن الغ نئمؤنعز ب قه زعتع 5 000 نيم َ

 0 [ناواخ ليحل انامل اشر 6 2 نرخ
 0 اد لسا امو ندي انكنيع» ازال ؤلخيتلل خوف ايا انهت زبعلا

 يزل أمامك سادات مللي رمي اهيقلو هوز ناكل هبال لدتا دنح ب رالكت سئ جب بكي كلل كلذ كعب

 0 :نزم ل دج رعش مجاشم في ايلا يت دع
 نازل |رلكوملاوهه كلملا تبطل ةيلجزم « بطابع يكلم موكل شعل طغانىاسذ انس وكت |

 متع مجبل نولي ا وَ وحمل طنابنل افلم فدشي الإ لي عرالا ارب كيؤضل عمت لاننا 0

 ًايماسصتول ناد ل هول لص يار طف اًمسانحل اذ اعانسإ مااا صادضنخ فخ مان لف انتل الكل اوت "لك نين

 اكسو رن اوعي لكفدرناهج يجز لير طيص نرخ الولاء عاود وهل ع اك | هناكنعينسل نب اكل نلقل اإل ثلا ا

 هزكلانرعف ٌمياسْماَخلحاذز اهنا ع لكل اقالط ا ثيديلال رخو ادن جضق ننام اياب سيم هروب

 ْ ند افعل اذا هتيط مدس زدشس نزاع خلاء انمو قمل اذان فد داعش هدم ايضا الزل
 ا اذان اغلاق نا ميكس ناجيط:ن يرث نيني ز عد مزيل تر غدخ اذ نيل

 ال ايوَبَرْسَر ما يمر ابك اهضفو ام نعل تحزم ث زلم كم كنب ثعب ماملالازتمايالؤؤلخ
 اا :كه قتلا هنا 20 طلال كل ناش امس تل شجر انا ن الندب مالكل عمد مممالكل عم |

 | 2من عنا ]ياجمال نفل طيطان غلب و له خود انهما اذا الكان مهدت !



 071م سلسال جير ع ول تهم نحلا احرنل اذنه عززت !عئاذ تش ئاللبدسلا
 | علؤختداةككل دبل ار خوض تلين اكتم: ةباكن ع ظرا اذا, نعمنمل ماذالاد الونش ادع انممس
 ْ | يضةعيبسليتش تيا 5 للكل ني لهن ينم اه الج لاتقل اانصاؤ انملعلا |
 | فعمل بكذح و اراها نقمة مالكل عمت ءاالانت انما..اللف اول الل اه اانباطص لمد اير بغيعدم لال

 لا رعد نادال بعلو نازك ل تتالاكد ذداّهْض <! زلكتندأ
 | 2 انهم افشل امج كلغ انه ستمو اتصل اطل لجاذا اموال اًسخنادانانتكل تصل [عرلح
 | مرر اكلك و هدام ةككل هكذا اننطل انَكبحاصل فيدي دحزم د ومع از ا ءاذن ان تون لل الخل اموملا

 اانهزييشاعزيعدل انيس اقدنلا] انالقعاناه الجت اننا تطل اضن نبا ماضل افةدلبل الئ لاهو

 ا كلين اغؤ شنايدر اان اومهه/منكلو مب اتياش ناكؤمل ارت امالاصاصنخات

 كوني نلتفت وريد ولع انقل انادي لي ساد عز غد وعنم زب ازعشس دنع نةغزدنعلا مذ اناا
 15 اليل اك ليان ناك ال ذاؤي ل لذ قنننم ان ديشملاب شوف وانما اة كلماقلابتالا
 خل ريس هزيخيلعيلونم ونص تيل نباح قر زمجالاامهباجزيجشغ اهيؤل مينا هنن ةئللذل شن ملا فبالعَو
 قش ممم ؤشن ع شل ناكاذ اناهنطبواهنينجزماغادلم الذ هني د ماهن دب اخر خير وع لجلسة بالج

 هلت ماقل ءئزلاذان:ى اال انهن ءازالم ارو كيبل ىانط ملئ اهيل كل!لبلل انه : هاف انج شم تاّتحشْفِبلا |

 ١ ادت نزولا شا تام انزطعت هجن اكان ا رطغ) امتصرالا ا نونو ادي وني مارت جوخ

 امتار يول بلوسمو ميددف بمثل هيعمل يا مم ظ

 نطاوهكرم رند تنفر[ ناتو الانمي
 نازي اعلم يوتا الست مب عوطقملاررنملاو عانت اظاوتفنل اوال تعيش اييرثؤتلا

 نيل عزو حاد دع ريض ع طتجللل لغم ازرل اب نير غ زامل ١ ةوصصصا

 خوسجمنبا اهنرل جول ال ىف ةقارن عبي عم انجيل انريص ب نعين نعن املس نة يعز عر انور تاهل مما تاع |

 ثالل انة يحلو الان لك[ فانتم ل اب اطاعكاب ضال ضان نانا تنوءاطال ازا
 ةفلطسو «اماقتغانم كيب الن ليتم ا دية دالم ن تحاذ جاتك ث دجو وو حضت تكاد لؤش ذا

 ايالغ طهر نيَمَااَهَمَلَسل انندجوتتغص تلا انفك فانلجو نين راها ل امتد دمنا الل ويل اهصؤاظاق

 ليصل اال الغ تاج تل ظنا هش طلت طل قوز زعا يف انف عار نعد يجز السل رم ئلخو ه1 ر نير جوهو

 اطاوتر ةاناا ف اهيرتخح ال اي انسااًضإ نضال عجَباَمسا فطن بحابنطب نم ططسر نيكد لاه .نةيجمب
 ل 2و ال م هوو م 0 حدا

 :لخاتللسرل اهء الانا داش 3

 0 0 ل ا 0 / باشا
 ظ رتل اذ ا ا ا

 1 , 1211111 : كن اهات

 اانناوشاتست لاف زل دنكس ذاك انما فطن اء هدب رطيعاس اف فمن ةراول اقم ةي اش
 ؤهور انككلزبمال كومو امد نادل كدم ب ماسر جا مط ارا ياس ملا

 ا ل اراها نضر ااحيَاضاذعقو هنا رطب زن شو ذا مل ف مهبل
 التواب نشل لج لت ز شين اذ ا ا 0

 يطري اهل نم خر ةرعضٌومَ ول خوة فوعص كن كلنا مليم تشن با نالم ننال ل وع يبا مماد |

 ل 3



00 1 
2 7 9 1 1 5 5 50 

 او همصروب وموت تو حتوم يتمم ”تالوضر 2.
 طا اكن لون ايل لان ار اضن يسم داو وه ياجائدانم ا بؤصدموسعل لوضنن | اذ ان نفذرطس نى اند فريلَع

 ىحايرحالا 2 اكل والا لعل طش طق طشا اطل ل اماذانل انك ازرع اوما !الري دن ايامانالملا اولؤاو م ومالا ْ

 | ةوللادكالل نلؤني نال ؤخن مدع ميتال لنوم ليتل كلج ذر دشلالبل فعلا نبذ
 ديري وتس أك 3 0

 ا انض تب ار ا انانالتناثلاع
 نعلع :لعاح تام حور يتضن يالي اكك وإلا هدابز تنل ضني حول هذ ار توطتساو ع د يغ يشن كفن تدي لها

 ْ هس ل قو اذاواونم :لطئرلوب نامالاوسشع مامالأل ل ايف لع ةرادز نعزي نع يعيب نوعا اهل ضشب |

0 
 |مسهلومرلتل نودغا ينل اواخر العشا جت عزمرمل اذاطالبط او رش كو مضر ال اكع 0

 ا 0 (ن ياا وهشنتن لاش اند عؤ موج يلع تدان مهريبصف |

 اها اع ]طابع الَعومايجاَم كِبنم أي هاانيبابلاتط ايش دع
 رد 0 000 معا

 ا او عب ِ 1 كول ائبتد ءآنالا امس يلع لحد

 | ناخد العسل عوطجزإزعاطاطع ضنب [ه ءاننبالأامتيست كيلمل هين بط كسي انياب ث ما ئبلاب لامن
 | نخوزتلملطل اطبع ثيل اهكنت 0 هت عيبا زعم و مج أ

 ْ فاعلا اكل عش ةالضناول دال طا نبع ناكل اندم هكان نلقاءافلذو ء[نننال مسرداولل اهيريلع

 )00 لا املا ورح ع ار حاس صحت
 ظ وار النت اذان طهننت كلل كلمن تراي ج )رج اط غب دلك يزبك تطل امنع ضل كن ليال انا

 اناغ نواب لشغل اطنانافاخا نة ده د كنهترال ايل 5200

 | عا مجرم انلغل اود ؤل نا 5فاطبل نونو خم زخ ل ل ْ
 1 200007 اهنوونمنل اوومسل ءا رع رت] فلل يدش تال تتاطن ضاعت ' اكضي ئخحر اخس هتف ان“ اهنلاك

 كك كلل امر وهيظل لوغذل ونجح كاهن خالو ءاطاشل انج رخو اردن صم كتل اهذثل الالي اماجزفن |

 انين اناا زااث ابار ثلا كن اسس ناد لاكافرعبغرشت
 | انماءاننرينشل لعلم نافل كس مانا والمقال قنا للهت لوم كل !نوك نم جتال الدال, نبط |

 ا ا دهب مشجر هزخالادسل الضامال ينخالا كلاب رؤماللزم ايم نعاني نورا ماشنيص ظ

 ةمليلاكتيل ليل مسحللا شجع اجت اان ةماضُمإل امل اهيل نين ابكعن حني ةهجزعريييجازازع أ

 اًيناضل ملم لشن اعاني اهتحانيهل افن نذاكل خنت مشتل انم ف انيلطل ادع كل نلف هاش بطلا جلا |

 هال ك0 ىلانع اني ةععزم متري اذه اكضاتة سال اظاطق كائن اني قانئل اذني ناججتل اان

 ضخ ل لانا نات لطالب اهل! ءادذز لعق ءنهزغسل ناتو امانب ىئالط ازا شحوم

 ْ انين قتل رف مل ذم «لطلطبع فضناو هليل عنتوؤرعنم قد ثيل انهي جدارا: املطل اطبعل امن

 اتوب عه تاج نلطل اهبحل اذهان لفل الافن كيان لتنال لقمر ا ضل ل ظم ؤمئ ايزل ؤ
 00 ا لن اون ا 0 اف 0



 انساك دوما فخاد عججا يي لونر قواد انصا ماو حوؤئلا الايبان بل طل اربط ٍتد بطل امّبعل اضن نخل
 1 7 9 5 0 .٠ رو .منو

 د 7 تل ندفاقسي لعتشل مان ان بخ اند امجد حامل عدلا اهانه ننجح ز جو زاط ْ

 يني كتم | تياطنل اخى ذؤلاطوغذا ءاذ دل, ذصجقرل زي ذجلاب ه زهاب يملابى اهيا حدف موع كتم او مهتبس مونل امعن

 كي + كي جل .. | شافي عيطنزل لحي لعل [5شرلا ف اثلادمدانس اف ثواغنف دل اخرا نزع انستا بعمر
 تى -وم 3 1 ١ ١

 عن سري 2 :>-دإ | | هنوضز ونفس ملص نؤموقي نهم ناكعويغر حال الت تكل[ اضرار كر غب أطل ادع ناكل او:ةمقحاد نعل رع
 -_ 3-0 | عدلطلارجعل اظدنغضلدنل م ضسىوماذ.ن اجل جرل نجرب لئطوهورل اهطهالَصم السي ءافس | يم < . ١ تو لا هو . * « “وأ :- . 2 ةازسدا ,«ءاذ 6م |

 | 0ي طرد نايا انتين اتلزءز اتنرط كلها فدا روسي تاينالمانا امان كل نان كلم نخب
 | نوفر لمان كباب نؤخالكباذاد نضع ان الاهدل ب ولسان ةزنل لتي املأ نلس منلحمس للصم
 اشمكخالرجاالكتضمب امن ةيحاج ]كس لحن ايش اناطن اة. كح العامر ا هوجو قالبغ كانوموماخاللوتيوتب)د

 ماك يع ا لاجغلا جزم ل لاطن ع جالو مال, كرا انبف فا خخ دّنصل قلن افدح ال اظرضماليغيذالب ناب اف
 انبت جنا ماد دعلل اد فلا لعد ماهم غد ضنلا ميش خقايزل ال شاداوذيتر اهرأر ل خذ ل انفاهجطفزفلعلا

 | الباب ذل اهي ناني لج كت دعس خت نا” افد فو ريكا اذ درت لاعاد دما
 | ياش ك فايروس اهي اولا نط يخل اتى )عل هرج ةنطباذ كام اوم به هن يطب اب تثل ةياخد د |

 | ايتعاضدح الوان ينل خيلتلالل نيل ولالا ةعانمناطيتشل اذ اظنه ل اظادئوس ا فلع شن اهيا
 9: ءاكم,داطاو كسر اارال نماقوليلعمب مح ذد داب ؤطعانل اداغيدفنم كي نيم خص فييرم نبينا جاذات

 0 دس ى عكس ءربجل اقف اوت فدك برع فين انادرب د جالتفاو مال افكت قزم ولع

 واق مرا ىل انوع اهل نم ابشن دول تال اذن مخي حوت وزمن نيكل منن اهدحالل امن امش نانا
 كَمييال موس ناش علو كلامك انت فالك برادا ككنؤل تذاع ارت لش كنج اياول امو يجزم واد |

 اذن غو نتعدر اكول اجؤافلشس دز غزي بسعيذ نان اكتي جدر ياعم لص يلو نطو ناكني |
 يدل ء ابتسم ءازول غم كدص جت ل يرحل قد كتم ناوين فنس جيتل اهل اخلق جباؤصألاءانش
 ىتشل انجز نيهزب زعدشس نعنع اد امام اب جف كبح ةمْبط | مكس فطين اناني اونك ]نم بهذ

ل نيل اماي انكم ةضل دل وال ل انرتهش ادع هبل عميس و ل عا زعتر د نعل يخازعإ ل نبل عنخ
 ءاطلافز أم

 ههحوماتل اهتم صاد
 لئانالل معو انلالاغ

 ماهل نمل الهل اهب توطت
 لِصاؤنو ةمنغيو :ددعمو
 دم عساها دج واب
 لالنو هنردزع انت
 «تِبرد ردى جزحُو
 لف ادا انس نئله ذب
 لحب ارجو نلكرطل يحل

 ويضيحو هند ارجو
 ولاه عرذلاب هضشتبانَو
 اهيلماالا/ اجا َنل اذن انالخ
 لذا يزور راغزلاد بيشو

 نداط ءامزاخ ارش ايلَح ه4 ٠ ها ءيفوسا كه[ ننال حا : م 4 و ٍ

 لي كيلوا اهب قعملتلا اك يلان نعل !هلجؤعملاطوب [ضيزتحامايط نت عض اجل ضم الزنا سفن ى دل عبل طوبا

 أ ليسو | || هرعت مانا دلتنلاا وره ناار انغهككتراخا هبل اطفال شن ل اة ربع يجازعمانسنز ماشم
 رهتس 2 71 9 )ا أذ 2 3 2 خمخكسإلالا . كل م 1 يل 0 2 6

 ودا'نيملاةفاومش ال ديجيرعت هني ع اك مسيل ا.نلعش لص نا الر لن نوكيل فشله اون ايان امال

 | ؤهوزواكنوكيت يكاوزكد اظافاكت كبل طابا نامؤمعز قنا اليل انعم لعيطتبجر نط نعت نالمزجؤخا
 ١ لوفتومو ذاع امؤي ل نوكب يكرخاش رح ىو ككل 51 طخوؤ كاتب اع انة جوانا اويلعنملا لوفي
 لاائاللططعواشبلا انث مهومافل تنين سيم اظ لطب الالوننابتياوانينل كنزكمال نت لااولعْرََ
 لكلا بضل ان علان كانوضح ملل اعلا اككاف و ثكفانط ابنكاا ]دان اخ أ
 ا قتلا نقد دنس لع كاران هرعت احتل اه فذ زل الانف مومب ىذل امانا
 راى امتي! الاطاله غرف اهي ايئاوضزفانالاس مناخ نك ثقل ند دج ل ئايث لعد مخ رغم أف
 :مالتلازخ خيل اند نشل فخاد فبل البا از خناجر ايتل انامل لاظ كبف هبصعر نيك ار:) لا
 اا لاءاؤغيل هيقنمجد فشلا اف ةداداثاوزبكل الخ مد اجل فوم نسر ل اذ تل ع هنا طضيتيلاوموتل ليون
 التل هس ص - - +201 8ليئااليما | عضل اند كلن انس يخل ايل اطال ذبل اطوب اذغنل مخاط عت جال زن ملازس



 0 2 5 ١ وة 5 ءال 3

 0 7 0 ١ 3 ا 1 ل "ا 07000
 ري 1 0 00 3 0 ١ زا 11 7

 00 0 4 0 ل 5 5 سك يحج ا

 مرا ال را 0 م 2 ا ح . 0 ١00
 ١ 5 9 !1 ٠ م 5١

 ا هس ا دسم 0 ل لا 0 0 ئ كت 0 !

 ْ اراه جذل !جامهالتص صل انهت نر ابرتم ناب كل نلن دكت +« جرح اقيم اي ل اهنفرل !نملع هدد لاص هدا! وس حلع 5 1 لال ّ
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 تالت ن اكون ا: كلة ضولا] !كاطشس اص رطواول رخلب الاليم إيد رلرنيل انقرض عيظ د اكاتناحتسمس نموننعلا

 قلطك لذ فروقد ندد دتني نامل تاكت ينل انج ؤهبذذ ناكأي زيتشمل لرعزه هم ناموس ضن اند |ينرطخ
 بنل انفؤال ال: ناكئئتمض ل انكم اكل اهليلجل اق انوتساإ طر قانا كلانم تنم انطوت

 8 دال ان, نال حالماص 20 فمزمةامنافد ول ابل عاورنتح وخان ليس ناكر 0
 4 هن نيلص انامل ةينانغلا:انثل إف املا كرتوإ يس وماظ كلل :تاشممعم نوكين اول سال

 ارجع لف طرا نئينسوتلا اس راننن برلاوانضويشار اذا 3 اور اعودشلا نيم انضوم م ساي لال داي
 .| ليفؤتو دنا اريل : اكل في حاتم .!ة طز يسيل عوج اذشم نوكي نلعب وقائنا]ك[ جت اكنفطعلملا 22
 ؛ تاشاه الا هننه] ثم عل نم نتعبعلل لفك لوتل ادع انيسشنن لل | ادززاه هن وكينيح اهبانئلل اهنا | 0 0
 لإني هللا سن اهنا نحس را افمتاحل اخ دنوتلاةهري خلان لا 0 3
 ٍ 00 من للا هنن 0 ن اكو يف هرابداجز فم انين اعين دحن انين فني ذم اك نام ار رطل ةد ار :

6 

 [لكأطفترخ و ناداكال كلذ َةدْرَخد ]طن ابو اه ير ار ون ا ونال الآ ني زيرشيل لم جوه تاجاطم زن. ناكقلعص

 ابها و بشي 20 لومل اا رئنل نالت لذ: جا جدجربر ب اجل اه جرب: ل اةن فد لال تاوطس ل سدا والاد هل
 مماَالنعلمامالقمال: بالذ 5تاع ال: لس اول لهاا اج ان رز دز ظر نب اش تف ناك
 ام اك اي تع ملثم كلور: كن ذ شال هذ غنج ار ااا طنلخ ةمج ]ين ]لق فن اكو طال ءا هادف ن اك

 اجل انام نسئل!مال ا: ناويل نكي فاض داب غص ودل انام ةهال ارأ ادلع الصم وسو دشعو ىلاذن هلال ءائيعلم

 ارد اوتو
1 221000 

 ا 0

 ةرضابب معلا: ياجاطل اكراتو ناطر اين نيرينشل الجو هولم راحل اتم: اتا زكتلدال/ لقت ن صدد ا 0 0 0
 ذه ديلا عضوم ى ارق غض ايل اعغتر دل انهرجل ا بلاغا ماما: زلال انتا هلا ن1

 لشفق 359 ننيلاهديلال د ؤك كرز اء اارهول اجاناعضاوم اهنالتتيكرلاذو اجيال غانسذ الا
 ب 2 نانإلل كيني ارجو ول لفوتضولاوااخثثس ءانمالا وى زر ننءؤضولاهضاعع رضى نول ذل نفعل يدم لدن

 وم ولا يهجم ىبركصخلا ذ اناس ن واج ديرما اتموع فل ١ ور يطتةراس نيل اوف ىذا

 تعرب دهم نلمح م وبإ انين خالتو دايو تت زفشو نتئدايزاشال مهني كي كي فاو

 انئفش اشبال و 0 نال اهلعن ان 1 عة م
 5 اهني تدلل انه لخوزعت لما ئات لوف اقر راو ! طع ١ علشان نه ىعو زلال ولع وامض ءانطضا نع

 انو نفل عجول عن نزال ذاعطافلع سئ لشن انجز مانا اهب زكا شإك
 22 م | م ان ل ان داوم كاشفا انين دول اخت ]لفه تاذاخ ميج كاع رك عن نظمها

 مما انارعلا ناكتام شدا ل اعف نيلي ء جلع ]ضنك شلال غيج ل عنهلا ل 1

 0 هُم لالش ل اذن خلطت تنل قيواَتل اوني لع تلرتاو ماهل هلع كلا ط نوملرم 0 7

 اثاانهرتيك كازا اناس وماي ملل الجج هن نان مما لونا تراسل اضل تكمل يتبل : 8 0 2/

 8 :لتغ ليغ نيت انئاز خم نويل شامة قف دع ضي سقوزل ان نع ثاثحب ناخذ هارت ن وس زك هر وهلغ 8 را 0

 ١ كلة ليل اعب يلب ماير :«دّدشأو قدي ني منل خو زيعل انهما اياهن ل اتمنالك 5 78 8

 كتل كلك 0 ماخذ 10 هولا احانمزيأ املج عانت داق ا نا ريما: 3

 ارينا ل نائلاعبستف 00 ابوح دلع اة اشرنا الان: لتب طش لح

 كطراناعب عم ايربم 1 لدغ الاب تتخةطس اخ حاج ا فو اهطتسشر ان جت ل ولحن اوم انل لف نكنلا



 [كل نةاننع لازم زك ةزضنا:لمايجناو نهر جول غن ماب عافزبل عانس اةوطنن )عر ساملع اك
 ' ةالنالا عل صالخالاهدججؤلل | ملي لعوا بع تونومد مهرب اءحو عيل شا تءدرل اءلصمتن لص نيج طغ ال اعل هللا

 ا .ملغشاكولال وص هجوم املا ايفر ابطل اهيل سلخ ا بسالك ينام دالئ غل ]نعينحن ا طفلا

 | ضل اردو ادينرا لحال الحل اكل تب فوز ايطالاو لادم اديضلا ع نكرلاد اوذواضلااهنيمياعزهذذا م

 | ق تخل ره فل اكرم للحامل اوم ا:وئسهاوخج نراظكلازق اخجل ضن و تول !ءدإاذدمش ليز داهجلاد

 | انام الفرش انتة طخ اؤنلالاقايدونالا نيبال ذذاك تاو ادؤهطد اجمع رضن الا لج
 | نحانال ثمر تانننانانلكتالم !لتبس غل لو ة د فيان لفت ةيلع لزب الا زددح الكيل
 ْ راق زل اسلاك طال نونا اوين اوناككام اهب عل اي ئاتايدهدعاءةاضيئنل امثل لس وهون

 | انتل ادب نمدايابمرال اهند عانن ال ل ازيك اهيل انما صارو للم اوما ساباقرتون ب يلع

 : هنااا اهخنلاد ادارات الانس نلبس بن اكيد اهلضا

 عم 00 لما اهيل طمغ نعتز ل اال اعلا ايو سفن وطيز ادهن ن اح اهماشم

 ني اختاه شب لا ضان طاح ءاوا|

 ليال ا ا تلال وسالادأ

 هش تراكي ثعباحز» نالل انزل الذ امانص نكت لعد ولَصتعو يع نونو مدرادتفل افنأ

 ١ يي كتان تصل ةهنا انب حج اهننو رنين شو عفن اكيد خ حيف رقت انج زمأك

 قعر اخو كت بجاهم سوم ههنوزش كلون ووغت ل بخالا خل ] تايجر ش هولا ايناخ لوؤسرف 0

 ماد ةيلاوث كالا اله بج هدن نش تنل اهل نق سنع ء اج تنعيم ديزل ْ
 مان كي عط امل لنج رطل نيرون عن اًسالا كاني يللا لواء ااولوا هالو 0 امارحأ

 اق لطالما ا لوا

 ل اال كن ومش هوزيالنارماناناطالذ ؟م ميم شاف ندعي الات فاكارث مل )هلع سا ]صتد لوس ا

 طا تفكك اناناكك ا رده تن اجر و ثيبل له اركيلع مالت

 مآخخلش ندور عاشمالا ايندل از ااَمَوَرامَر ضم الخد اوران انبات نفاق ايؤدركروج !نوفوت امام كوملا

 تاّلَتَسككَ يع عاطل نوب اناككجتج كيث دارج نولساو ين يبزماكل جر ل طر وله

 ا /0 0 ان: سعب ز نورت ركن عج ملا نان اوتاعد اورعتم فل زم متم لل لس مدعو ءدغ

 | ةبجاو هل 6 مدون هز مكة طظ نموز 0 وس وب زحازيهتل لكن متينيذلا

 3 "نزعت | كلن ور يصت هن هقالا ابار ومالا ماوعل ثم اربد ءاش دانا مسرع يام يسم ادانعلع كف

 يع اذا ها انما ضمق اناناناعنيز ضاق يبس ؤلل ايوا كمدؤلت اذ

 اقغرم العرين غضبت ككل يق دج لكل نكواتعورل !ندلع مذ للصمت لوس ضتور تو اضاوزملا
 فج! للمَمةيلَعإ كاما دوس اعطت اوح انو نمدقنإةريانحتد ل تفوس انو اىندد ]كءاوا له ايوا

 رطل أ الان تيان لسير نلامنوتلداين تل لنعل اطعم زتنل مان رع |
 مناد اتاباك كد اذاني ملغإل انام وو دقج عوز هوا ءاطئ اوس ماسر لح ١ ا

 ينس !غ[صع ولع ' ثوب انام بيز ءانبتط صن باكا 'تمرواهغ لوقا هدانا وا يهطن كر هطم ورنا ضبس

 لل دعما + وهز ناياكاضرالا كاومل طة ذتاغتل لاو اًسامئؤنما]ش مكبس |

 نه زبن ضم ذليل جيوش جلع هند اوصل طولون اكن 220” نذل اف جل ااا جاع ك1 كلف اضم

 مانا ىرتاب ثلحو نيت ابن ناوي اعواطتْنعاَض درو لازم اي مذيل اخ فلذا عيب '

 006 9 و َ : 2 1

 : 1 5 3 3" يا“

 0 0 م 09 مل ل ا ع ١ ا 0 001١



 | يَا اخ شون يزيعراد تل اطجابعش كل ممم تع
 0 ايم وزيتضنبب اللذ نارا ننزح اه ةداقل ل ةلخ تاو كرايم
 | ٍنوُمَدنيْسالا اول وال عيس مر اننضم)ل يأ قع ال ضن هن ينصشع انيك كم هول عليل ح 5 امم م

 | اتت نط كنز ترا !ةتنامو نرش اوفو لو خا تعسر بطل ادعو نع هوناقوثدرثن ويتم ثلم

 1! الظل 3 نسمي للا مإو ننس لف! !ءيلعمف صوم رل اغنىو نسكت مز الكن هذ

 |ةلقيت ودجر افلا اهلك ش الس نإ طالت. ل دلو د سنت د ضنا وهو بح جا ينبست امنع
 الهاطل اطلا كبطل لناوي 0000 ااًضلعددَد مزال رهاطل اكياس ارجل دل هدروشلك

 دعتب اطوناتاندننب غار هذ ناك مش نسل ضلع الص ءقالوسر عخوبح ءاهيفخ كءاسورُعَسْلج

 لمعلا كت ق نيدش نزتيلخ هس ايل اهلك | ]ت2 اقر افرض انبات ب زير دوم

 31 زر و عا د اهي سامزكج ير نيل اهيلضا مق زنيز لا تنمزمجيخ )ل امض لعن |
 ستتم ملم غاافلا تبين اخ نازلة : مسوس باتل قش اكمل الع هنالصن دونا |

 0 ال يا جانل اول العشم التحننك يمني فحل ا حدضاا امس تفل
 :ةنمالا موي اوم ِيَرِإ ضقو سس نؤسوأبل بج تجر يرسل امبالا موفد اًيزاع سلول ماعت |

 اكورد زي اكو متف نإ اثم داو كنتم اتت اب دوا باوطد زي شعبا يسم ظ

 [ تتلق ءاغ ف يككج از دشن وج ةليكسا دعاكم داهنن وذ زجف ني تلابوبق تبل اغتبىول | ا

 نحيز نقدي نؤزخال ان جينبل نفد قيستب ل اف قف ن لؤننب ىذا عضوا ة باص وضخ ويم ل هانا
 لفل طال دشن نافارا انهو نعزي ن اوقف عاني هافانا: سجله اسوا مال اندجلا

 2 7 ا ا ا م !ءازكدا ]غنج حدا

 | يني ا مول متو ويل ادلع هد ل]ص قل وتسقل انتفع فاز عيبصم
 أ العمار يينالا وضد الطف ع ادفع عطو م ويلا وتصب )لع نه موتنا

 01 زماَباَعْش!ئاواَصرتمْوإ لملف انجاح كنتم إب لقا
 0 ل ان اهي ازعن اهتم زيساهن عنز ع تاباز زول عج عوج نع سجون عوتراذلاو عنخ وعش |
 ولا. نلت! ترجعون يشاع زو تب اطال: انينس انة ز يطا |
 ع كبس[ تح -- تونا لفت ني ؤل ا ئاول اريلع طال ص خلو درت ناكتدتسن ولا ك يتلا“ |!
 كلتا ن ليز مرض تل نحول لئن نونالازب نه ورنونلالتشن !.نل حيوا الا 2
 فالتفت االلوتةا :ءاناذيحل زرق بش! ىلكل نمر معمل رع نكدزع ارب ضم |
 مناديب تسيل طاطا ليات تب دلتا تءاجن ماقنا صوت را ؤرضا يرن الل اير |
 انك ص نلوم دسكا ل يع مم تئاطو اال اهتم ل نانا

 اك الزغبي كمل ا اها هقنس رات عرس ازتيتش لمتد |
 2 نيتنمُو 7 لغتي دان ذال اذ قادس عاج اماني زع د فهن ع رععر هورس تيت نولا

 اهيكم شل مدت ارتارهنساكعادعن تلعن سدي سنس اةثلَع شح لق ص ةهاو + ياه: زن ل ذانناك

 سس عم اق ءاناسا تانغ الملوك عززت اق نر تشر كتل قال هتموت! هدَع أ
 طاع ]َسيناولَر الات انكاننل انتر طن ضرك و دعست يس كيلي نقاط شح ا

 2 اننةلهي امؤنخ ان طيرافلا امون طور يلع ها طصش لوني تاغ جلر امكن اساسى ان

 هليل اسومل اةيل ها ]سد لوس انصح انتي عائل دانا زي نم وضع اهينموضعي ]كو مزن دلع

| 
 ظ

1 



 - 00 ٠ اي ١  8يل 1 5 1

 اصلا | تا ا 00 ارثنغانائمد اجلس ةمال < | ميس سس سجس سح-سبلللا

 01 2 داك آ العش اص هش الون .ل ل اكن ومد يضيف اناذ الان ءوتنانؤم انين نت
 [_ تلمس ءدراق تغاعال مدل هوت همني و ايش ن ب ضااهزئع از لاه التعب نااش اشنإا اكو اهلا طق اهم اخ امينا

 152 0 ف 0 ' :

 0 ولع ة كلف مهلا | ايش ئلض نم نوجا اذ اش ل اة 2نازتمكي نإ 3 هما وضل جاي ىلإ يمص قدحا

 | نيتي: <. |. | دامت اهيا هد اه نابل لماع. ايزل زةيتاش ل كَ اهتات اهل نعم نجف اللف
 ا فلكر 1 لجان كلنا انف لومي هان مْوط اهتلعبكم |هزرعل لف اهمضو نق فتي نان العاص دخان ماد مثملب حج ض ازرلا

 ا 0 قيلت ا انش مامون ايلا 151 الللوطت عم انهزم ةنكما جاهلم ئ قست عرخ
 4 0 امي | ١ع بروفُتلا اَمَنَنَع كوكل تلكت لبلاطى لبا مل ملثم ولا اةزموبل ياهل اًجس انس كاران

 1 ارطخ كو تح ماابي اال ضن اناوتس اوَتل اهدا اعرق تع ال نايل ان دف اءاهَدل روان

 ا ْ ا جدتي نااه ضيمضف ءامعض كل مل ازرمطلا
 طقضو#خ <

 ١ 2 ا كنب! تاع رانا اناا قمدلغس دب جافاهلو ل ندا عش ةنل ادن نعنع ينام تطحن

 ضر < يدبر ..| قانابطش اكابر ةرلغت تاق تلافقلا قازذ د ظ ويلان [ كلر هيلشإلبا
 ١ تينم ع | هلالي اون نبتزعو قيلت اي تموغملدا مالكلا اهيؤلَممس ايضا لول ان ااهنيع

 ام ب م يلو ةللانت شاب تي علال اةالاكم كال اهلنا باهل ل ناك لبتن تم
 5 0-5 2 اناا :س اوبس رافعه زازا نانا سي اقسسيهسقعا

 يفسر اه | ةلئكو كرش ننوه هلع هذ السش الونت حال تزال لوشن كقديس كلبن واش لاو
 ظ ا آد ناي تش 2 كا را ]تان تعا
 ديد هي زلوم لفاعلع ف لَخري :نل ايزل هزم : فالس ول برا انكي 7 ناش شيوم نمي كا يا 2كم ٍ

 ا و ا عل ا ارم هدامم يروا
 دو هي م ميت هضاب لنمو ععلزال ع يبه نأ تقلي ودجلة مجرقو ثغملو«زدشع لدم

 يح .همج_ هنمإ | مقوي عل الدان كه نكر نيكي ناإل برت ضي كن / عا فطن 0
 ماني - 0 | ةكبط نازح ايان الل وجل جنم هت 0

 - < 0 كفا ونور مْنبِ هلا بلعْش ل تيوتا كلش هتان قلوإ ا انزع ردي ىح ان آَنضْونْسه نانا

 8-1 تميعأل | ما طختشلا ع ولطعنزوجلاو طم قعده وعز اس يملا اف مل وخجلع مدد انرل هزم الصم لوسر نايم |

 فس كإ | 4 هما لعن كافل لزيز جز يلع تكن كو فل تضخ دنخ بحاح

 ٍ 5 3 5 ل نسوا ايل ام والا امن الز وطبز سل اع هالص شازو مر رع ور ثم تمي راضيا

 10 1 0 العجل هيأ | هون طن اون وم اماه مالا يسولعمل ١

 م 1--وف :ةةعيتم تهاون اور عرضنا 11 دة الص هههأز ره [لاءاًسراشاكف

 1 ١ ل ْ 3 ثاتشا دلت هلم دعذ الخوخ اردا ب وأو إل ب كاسم د لصخللا ظ
 / 2 10 0 كاف كلج وعل بتل تمس اظانإ اننن ىناذإمو ىاالوع مل 1010 : جاف

 أزل 0 نإل كِدَعَس لَمَحَْس ا اونا مار ؟اتال اذهان نندل كا ؤتبخ زحل العم اضم وسَر مكس ناك

 ظ نبل ل 0 َنءرغضْمو كثف ا جف , ممل نايتس ملال ايادي! انه مولا

 1 1١ 0 0 ل نال نلف اانعش وسد 2 لاط يت كيل نيل اعل ءزخ ا نهنمزمتاكو ا َىلطناف
 ( 2 1 نك اال بضين فن ١ يار .اشل رم تال كاؤشاه حا لادن جا جوصيرا هدقب ٌقحمدا ١

ٍ 
 1 يفلاا | 0 ادن ولم ده الدْنلغانَدز جدل | الخ دال لاو لعزل العش هش للص تاو تدق ل لواللت ن وو لت ضالتينهلطاظ زالت



 ذثمو 6 يي 0
 2-5 ا نال النالا طلق عيزخزتل يلمس ص فالو امام دان ا اننوبنس لن
 ويعم للصم لوس دافضإا دبة سب زد زم باو بان امتدت فلم تتاكرخ تاكرذو
 اسالي نسخ ان اذن ]ينجم اكشف اكن: تفي ومش ادي دش تجلت كج مان !ءاس

 0 راش فن[. بسنابي التاب ابان

 ا تحرم هلل فن امكر عبس :واَصأ لفمل اًهاَع لَصم لو رداز دانييل كن[ سلا نن زد ضل

 0 ا نوبل كو لجوال الذ هرتز:
 | كينيا ولسا اريل ادع ف لوط عدو دن اذ كال إقللا كالت تاكد[ لل زيك

 ١ ١ ب ليز ركود 9التههنني ةنوغل كل هني انوههسةناكرا لنا خ تل قول هننالاث

 يزعل م ينل أك زاعا نتن ادب انولجتج لي كادت دست مرتملا
 امل اان لعير ةكيدتمؤهت اطل يعش للسيل خل ان ةهادتع داغر ني نجتيمزح
 انشنغ اهي خظ ةليلزمالو و تيري اد ايا شإلسس هلوتال اقامت ازد ههنل وسر اياك لشا لمضا

 ! 2 ا تا لور اومَماَباولْجدْنَت ادب انهو فيض أف اولا

 0 - ا م 2 : لوز مفرنيل ةيؤاخجال ككض زف نها زل لدن في

 | زكالل|ييليتتملافرايطلاا غل ضو ل اجت طيس كلغ زجو لاب تقاعس طنب نانو تلفت
 00 ا ا ا الحال عجل الات دب شح
 | لإ تاقافاما اط زيداذققادبع ناوتم نكل ثدبتس ب ابنش ”. )نعلم كيج عت خو لا اخو

 0 |[ بعهعلون كند هيل انزؤنل انينمنلومين اون كهل له ل لاهتن همني نمل َوآحي حوت ويوسع

 اقلذكااذتاخش ال ةومكر اقيم سس وكل اخو تمون يع ل سقع ل ايت لاو جي
 ٍذلغال ههئجزمل اطمن :ةكلط كنا ]وام ساكن لاق انمل يلع ا ]تمل حف لوفد لافحت تشن

 ١ ابا دسمان اهرخّر ضن انتباه قد ناي راو لع

 لاهريصو لع دي لوح امفين نت نعل يوزع اعلا 5 كل فر إذن لع اوه اهم :لاا مج تل

 َ امتع شان ةارلإو ددلَعس الَص لللوست ل ان قيل ]هاذا اجمد اذرل زل الكل متو انيغ

 «انفمام نإ ثمل ازد ادا نيم كيم دل نت بتل اطفخل م لي ااا يتمال اوك لنا مت

 00 اهزهنإل و د اان لدا اتسم اك, نلت

 2ع3ال ارت لزالشرديويت دعا هع 1 ا يل ير هيام

 "وبكال اض وسال مض لوس 1 رك امان ام عملا

 ١ ا! انك[ كن اطال قيال اطقم ا ابظه تالله: مر
 لوجو ضورتمالاو)ا 1 لاي به نووفؤ هلو ملا] الع للص حال مز ظ مدت نيل قع

 اللمس عبو جان اهل ناين نين تمالن عي يزن 4 ىلا طلو انام

 دم انوطأطل ادئلاوت انباع 06 قنَبَس جوز وري وصَوَو ربل ماما انآ يِفْؤاعل ذو انمار لو 9

 تر نِبسْولإ ما آنآ ناو نع مج رمت دج انهو زوون ينعقد صَود الو اهيب.:د املا

 رج ان دهس اط عطر الولي 5 هفلب فز نصو الضار ١

 ادي عمس لسع انضإم نول تل طعنت اًعينعتل !اةوطلحعُنل ام اكساراضؤواشساد



 فطر انشن هي اعك . اع با دندقإل اوان نؤولخ تب الايؤتطس اهل اكن 2
 1 )نافيا ادلع شاش اونخارت ادن يخ ان رهديت رات تلا عت مار عزدههد امض اذن

 | *ياعاوزاج ثّحم طل, انخاد نوعمن ؤطس اطل طم ود عاونضقن تح امراض ادني اوين وكآنل 6نمتراملات

 ظ ا مهين اع ضالتهتلان احر ار هطيو نينا عاج خشجش اهل دخ يراوق اد طد الاولاد

 ين اكس 3مل, ءاكتنعباطتل نايانجناضتعباب ابل اذنعرد خايب حاب نويل ضن لش |
 و لاا اال الكي + عل لل وني ذقن اهب ع اب ادعم ] ل هيشل عن اكس نياؤعن ايعنل لون عرعر جل رعب (ذ

 فل اءانلل ان لعكتل اءانسمل اهلا اشتنالامتالالالمال نامت نادك ن اكيحانم

 .مرزطع امتنا, دعا طا طاطش اينالك إم اعالج الئ اهدزاخوخ +. اتم ايلامأ> انتل ان ءلكأ [ةمسغن بهذ

 قص اول للا طن نلف اطار فت انهن جداا آن كتر دش. ارجل ند للص عا وسر جنم ناو

 0 اشلكراتل اون!!! ظن 0
 لا سوسل ءىداجو امج ءولحت ت تير امها تاج وق ناكانورانل لزهر تلاوات اجرت اهل انجن

 خ ل اهدا رنج تل فرم اياد يا

 | نالاشاكبدس تن هر العشا ةمكمش لور زكا امل انتشال ا بع دازعبم تنم[ ل نعدخاز نع

 اين ُ 07 مزج ل عش اعشاب اويرفاص الوم رده يلب انيك راند ىاغنمس اًضاضمأ

 نس م سد ال اهل امام تجر اجرك قَصُش نوسة اكلم :هبعزاعنل اهلها وكيتحا

 يات اجاني امن قولا الرا إل نانا ولعل دنع ةناكيا ال عسا ذل سفغ
 5و تاق بناات ارغب هن جت ور تبيع وخان اكو ل اهل كل +ماشن هما ضامتلا

 "ليم ثرد اعيشقلعول كواَمْمل لقلعانل انمل هش ادمن سلع امه ابن حان ط لاهم ند اًممالكت ال نخل

 لاش !ةياش لص الوب تالزتاط هند اكوم خلا ىعب نيل انخلع هات 0
 لئياكستن هلو اننجلناني نيا لعل لنورل اوله هبا طَص هنن الوُسَر ن اكن ادد ضم

 نحلل متما انيلاله ترب مشل داو 0 !تفواوا ا داس لعن انت

 صيام 1 ع كلو ثا نعال: نيل نست ديد نان امني . اك ظ

 د اخ انو بسب نختني زن اكتفاء ننس انل اغلطنو يرن تاو زعم كاي اكمل اطلع شاص شالت |

 د قلور اهل اذ للقتال عشا صد اندر داهذنجي.راناةجرثسالل ل تحلز شن اكد فرت خت ضو نحت
 سوكر لان لانش داك تسارع صب ىف لج ئعامنك نامسئباد داع زيت ناز عا الم انى 1 مس

 كلف نبض موية لعام نؤكيت يكههالوس إن صو شا ونك نيصغم ّصّس ل نع ءاطرل اَتَسَِلس

 ذابع ]علا زخل از اهلك شال صوتا اف كيش | مك فيتصع نار مال ذ وقع ل اززيم الع كلاي اًيلعنا |
 لك انا الارهجيملا اذ انطق بخعن نحال !كلكفا ل نموا هي ةدابعطكدلاتعلج فم هنأ
 هارديز مم تاكدكمل اطل: ]عسل مان اعدم م زن انها داكن مر يشم تقول انف ظ

 زل اربط فض زج لن يال 0 !مدنب لئلا مين ؤتسن |
 نازك تريز هننع :ة جيمز مجعتنه فلن مالح اسم اهلا للل لاما

 ٍِ ايزو :داتو نسون ةماناانع لاق ناقل نووية ساطعة سنع ْ

 وف نراك لي اهدار لج تخيل ل ان فابن: اختل تخف تن خاظ لو اناث ل اضم انا ةيماباش
 9 دوم وون زم زخ ل جرب تكد ةاطنت تلم نأ لان الغانم اهيل شال صم اللمعة دسم |

 اتيت لغناننالن تالا طءالش اكان ملناش مديل بالا طيش انجل ١

 أ
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 50 0 ا . . مر
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 0-5 3 ءايرأ

0 | 0 :0 

/ 1 0 3 : 
 م 0 /ْ 0 7 : 0
 0 5 000 مل 5 1 : جدل

 1 0 "ال اهلك اذ 2 8
 ِ 0 5 54 د ؛ ْ 3 5 2

 00 ان هس د نعت رعياعو

 رج ا ا ا ا انيناول اه نورطس: ظناورلك ”تبمولمأ
 00 الواطخالا ميكب ورم ردع صوكماا !انماانا 1

 ١ ماظل هن نة دنت 85-500500 انا انا [ضصإ]ب از اهوَسِب تناك "نال .لؤع
 | متستللاخغقإ |! عاونم اماتل ثيل حنالؤلا انحلال اهدي وت و دقن ل! هكيشذ اول اتقن لور لذ

 0 ة”نيريجدع ناماهان ار هع ملعل ل ذي علا انانرش مهيب ]كوة كا ناوا 0 57

 ظلزاللف ربا نينيلفل ليد دس فمك هضا نامل ا افخم ا دزه نول ادن فرخ كالي !!ايدخا| ٍْ

 تمار ان انما اكتر جارد م عضو لاناسلا ع ةفرسخات تل ناز ناقد كت
 ْ ننال تن قنا لاا موج اهل امرضمانونبح نولوند اه نقدش م مدان عج خالات اف ظ

 27 ,لعا اوفو ع_سفيف نت قادف ب ثيم مغ قمرنا مغ ذارخل اف موي ت اومن ير ظنا ا

 متت هلحاذراوخ ان يوكل اسطغالنحخ ل انهنن  |ملف يحرض نمر ف م نينبس للم قمل ل ته نعمان

 اكيلالسن نا انيلا يزف شاحن نارين انمن دغر هيو فانأ يسلب نال نر ات جنشم ءاطوغناأ
 ْثْيَحاوْلإ!ْضدَملا النام 0: نإ تمتع ل اًضةنحا حام تملا ابن 0 وهم جفن # 1

 اها شاالال االن'اودهش عش مو ى لان نهجعلن از اخ ل يسوق :ريوهلال ل اض عشار ل نكنِزد

 0 رس راو اناياعسل اناا قسرا مارلل طنانجل [م لنك لو راع ْ
 1 تا جاكم اعالا اما "دليم خوسوم اهي موقب ىف نوب نشوب ن !اهزمنايدل علا نوم فلام

 |[ افلم هن جعله اظنعيط للام اديينا زف ٌةَوَهبلا ل لاطتزا بنل !هنمه] ع ههلئض هن لوس وس ود ا

 7 اًكوهداكلا لن فلل اطل تاب دكت امك هذال لان كيو ميو طن مضغ عض شموخ

 كين انؤخاش اكلاانل ىف كين لفر انكي امن تدم ىس اههرع َننمؤياباذ لاطوهاه كلا اندلع

 | وشل يعتز امرشا 10 لت اجم اجةسل ل اننا اريل يَ ساعتك وملام اءاناعل فئات ١
 ادة بنم ةمولرامإل انف هلاولَخَرَو قتنؤللما اوعبابو نير نرسانل ارظل ىفق ل اند تاو جوع كنان شما د

 ْ 0 ا لأ نيك ضر اريال غض دنع ىتنسن اعز اش لها اعلنت ننعم بل اظن

 مالا زعل :ةفياط مضل (ذنيرشل دات لنغ ناد كلل نرطنالع اذان نمار اني ار اعل !ةيشلزنال لضخ انما

 ْ | يعل اانكترخم ذل اتا يلع ام نر الات اذ فزع ضو طراق ذك 0

 ف نك نيد لن زماننا و هنولغ نيش لبن لعام ذ ناجل عماتن نقل نائم ذب

 ْ دنا لامك غلاما اكرم َوَد ملاءنمل.ناياكهمش م اكنييساهب معدوم ! هيو نيملاب

 مهن .ةدورمم اتناك اكو تول تتمسك اهل | ١ ارعدافضل اد]نلاةدارلاو ”نايوطاذ املا اتصييلا

 ا كيو هل اشك ذ نمو ؤعان همر هت :ىااودرن مهيد ل اهي اطل عر ايل ارامل ان ننسي  ط ننمتسلاو ا

 و هلام م غيبو معاطص ل عراه كل ذ ناداه دص وتوت ادع نيس اجل ادمن دا إ] ولالا ذه |

 أ فلطن زيه !ذاقانم عوز ةلان يك .ءاجاكمب |

 د يحس تل الل اكون تاجيل نمل فتم لبنم غضا فير شل ذه دنع 0 |
 | ايايوهع سول ةذهز جازم يؤصل اهنهث نشات لل انامل نعتلمس فَ ا ظ

 خر املا سمج نو طلو ات لن وت صور ىفالا خل ١ 2 1701 ا م 7 9
 أ هن تل رتل هل ءانهملتز «.كد ات لعل لا امن ناد سل انا و ١



 2 راهذ 2 تدك نت راع امرشا 0 اشم :امل امو

 ( ىذفان كك رهنس قربت اقوول مانجا لانة ف نعل ادن عون لع امسح 0
 ١ ل ديجي حسب ماسلا لم هضمي للظلا !اهنللان يل اعلمه السما ْنلَعْإَسَع 0

 3 مد ايملهقلا عنخ وح هلاك ة داكن عليج نسمع !كلَعْس الصم ْلوُسَر 1 زغالا

 00 سن كمال اداخ اهب ىذثي ناار اه اطغوتنل ضمه د ناهس اد اضم

 أ تجوشلاننرضنالوخال كي نإذلا 2 ذل اك من تمس اهيذ جرحي ءلاذابلل انوي نزعش وبول عقصرا

 ا قلص يتبرع ةنيناملا ل بيز عيمش انما بر نع عتود ادي ينج لع نفل نتي صغز ل عفرئلا ع نوت

 0 مورو شمر َواكبل !عضؤل عنان ئإلما فره م ىقنل اسوي لناكاذ لاهل نيله لص هلل تعاص

 ىلع تفوح وبل !:ةالاخ كعطتن اهوبل لوعن امر مجمل عمم ونهو اًكلجءاجَتْإَسولا ثاعش صل اضف

 دانايطْنص امنصاحاو الش مشل نكشلااشالعتل نيف هانالس دياي علان ىل

 | ما! نلضفاز دا لت ةهما هل العشم اص ش الونسو لت متهط واو اع متم ار ادب تهور ايت هنشا

 2 كانا كس كل اس يم هادا كول 0 راوئب اوس

 ظ نيجآّضهواو اك ارح ث ز رباح عض هج ومر حب دبا سا زو مل وس 2 نغورإ تاللزكمش الخ لع خهاركاو

 اب : واو مه ريح ثانكشو وناكتس غتر ايضا مذ ال ]اع َتاَلَّص هل هفااوسر حاهنم كيل ءاوتهوإ

 نفض افجر اهلي تذاخلا اخت نيا ل اةربوزضتاو عزان لاح ديل كدر باط موو عر شع دما
 و انو ما ضمخ انشكواة ده كون لاا والا 00 2 اعل ليا ططن واول ثري الاب ثفف مق ساما

 هنو مالهم رعاو اا عمد حاز ابيه شابه املك بحشو اباد مهر كاوا ذقن ممونساعأ الكنق فانتم“ 1

 ؤمعضر خامل 000 20 كاوا نجا نقم اه كوبا [ندلسا

 وئلطامر ان كرد اء اذان ازمه نواز اوممجلاا انويشول واهلا ام ننيعَوَوب عاد اتصفح ا ونمو

 ل ابا ننذر اهياعنم' كن طنا اعدم َراجهنَ اصاب مَن اكي لنك, ا

 | هك خالل جاكت كرخ لو كده: لق لمي تغضت مكان يم َكدعالض هابل أ فش تهدر امس

 لنهنز اميضاوتم هتباد ى اوت تافدم خ اًنسضَدَسل انك تكو دينا بة ز) :6ةنكتفم وعلا
 | يحالالو 5 مطن ين دحآلالو هع لاذ الدرك يفي حاكإَينمو ل نع ابل ص الاخ انعام |

 | تفل وكب ادم لح انو بل ذ * عضد لدخول وشل اقامتي خان 0 اوه ا

 أ ةنلعا هر ةزعو ماع كيادد محو اخس ماو خو علل ود ئرلاو تصلك يعل اد ءاوسالز 3 ليغ سلال

 | تعيس سولي ' انزل ترو قي اخل او كولو هاج اهطو لسا ل لل دنع او نايل فطحل لك اسست ف عض
 ْ ناد انا 0 روت رظعتو اكل ازعل لج ني كتتاصن د ك1 ا ا

 سات نكد تاك كلب نر ل اس نامان دهان اب تدلع ليه نول كا
 1 ءالططلع انما بز كر خالك ضن خم ؤئل كس هزل ذبل الط ل نمتالومبهض الا ناظم ذطلغ
 ايلا جو اطيو شتي 0 00 ءؤيلطت مل اومملع تن: اول نكَضإ

 ا للاي اياكم اور لام اد عيف تمتلا اول ارضنا 3, تلا هدد ا اهضزت اطالاوا نو! نطو امل نما ٌ

 ١ | قتل ذا ملا وخلق: اناا نال ىنإ اكن اكن قيلخ كلك ج ان نو لطفا عشا |

 ْ رفع لاو طاذا عدمه هت فن و ا

 | خيو تاكا وول 'قرض لادن لها ركل رضي لابو ابوسغسلاو ىعوأصج لدول نضل ,سيبارسملا/
 | كطفن ا 2 نول انا اسس قدام الفا 2



 نا تن
 رخل م

 راما اول امرأ نزعل نال طوضؤائاعضطلفرعطل مل اى ز هادئا تلال
 هدم اهناوزمعل اود اني ككاب اا نفعل ف نابتد امنط نايزعنمل اونا الا ءمضغل اه نو اوزان

 ثنا ردت مظزعزاط اك شلال جف ل: ن0 انيس دهق باوك مقا اوت ا
 اتت طغدج (لاعت ارت نقع ارحل ومص ا ذيول اك ةداندوتناتط كيتا
 | فتف لوقت يللا ندنب لعل صيت للاهل هزات لانا اعا امس هليوم
 شلل هلع ا هوس عر 0 0 قاع
 قيام امنيا اذ نوقمشام ذا دقن اهلزاوم دان نشاط ند انني: جاف اوس |
 لا باها كلاي صمع راجل لام انته كلغ لل ع تائه دو ما ا

 لراوتمو انتر تامنئدس انينيزهلارتاومكس نوتتو ثاني وم وه معو تس ناله دوش

 تانك

 1مل :لجرت 5

 1 كا لللم ا وول م يزل أرجع نعشمت ضرع ملت اللفماو أ

 0 رام مم :نولازخر ا 0 د تجمل ١
 ا

 | يداه لءازيهش با اطتايز وحب مر تل ا |
 ا ا
 | دم دطانت إل نقسم اخ عر قيل ليك ذم تلزةينك# لعن اعد منذذ قادت نوكيأمم

 ادي فإ) اننق ر 1 عدت نفح خوخ سب ناطنال امي: كتان نا ديهش ا

 | ثيتضلت اكل اضزمل فن عتلل 3 نظمت لو اك قسم! ال ا 21 1 ابل ا ا

 | كلذ دعا ىرصالا هلت اة ساما :مْنِضْنل ان ل انتل ندا لستم اذ 00 ٠

 اناا اننا نكتم و حاكتنإ اهملغ نانا اصر طام نايل اضع ة امال ان كى انهت وسالا اهلع دل مح ٠

 ل ان 0 رولا صرع ضمن جزع حنت ةزعدع اك ايرحا سال وضح |
| 

 00 ذاع لستم تنل بقال اكن لمملاش لا دير لان تدلون ١
 ان وع - 0 0 ناثملافثيطلإ عم امل ابشع اهمادخن طله ادهم ال اهمت ىضلارم |

 موتنا يرام موو زل انا ةيم اغا ات طع م لل موس ناظم ١ م عجو م اجرغ

 0 2000 اثرا يس ]عر ارتجاع مل ارجل عن إف ص دن لكان رثونغن ىفارخ

 1 ا انا مانتعت اكاذاداماحتمل اطفي |عرمج مانت [:ماياخت ملكان أنا انااننم كلانس كل اذن

 + ئأاف 00 ا 0 لذ ّْيطاخدْنم ناكاذ ا

 اهب 0ك روعح رمال كام عاتل وف تنل لنوم 0 :ا اكول امال اومنلع

 0 ءاطشل ل خت فالكل اذ تصل نمعمم هو ذط وسل عفتل اناا أني ةفاشنأا

 درع لمثل 7 رامسا 00 5200 آل ل ا !ثاَسد 5 لا تم ووصل 2 | | كف !لدإلب لا 1

 0 "لات ندا اب داتا لاا ةلششما ُ ال كمواطن انيذتأا

 بامية دان ن درر ال يه ةابعرمت ماد اهوا سهظي اوؤفن نأنس الاب فلان ناخا دال هدا ذا
1 

 لورا اةلع شال تاو كراس لومررتحا 0 العمل انفصل عز علل انج نات 7 0 "1
3 

 ا دود ملاو دهرشب كا . ا ا هج ونجل !كاعاش السم الوْسَر لل انناهج جت ةعئدامل لَك نبأ لحين اكل ا

 ال1111! لل ملع نط انقل د ونل سر قونل عوز نإ اجت زع هن ل 5 2 نشل كلتإب

 | هلت القل انه كيمنكنخل نأ دس 5 ل !ريلَعس الَصْس لوس ان افقمسدح 00
 ول ف

 8 كوع | يس نمل انشاد عسا عنان دون رعي ضار عاشو وج اعت نان 1 0 لدم ”نكامدأ



 .بنحا أك نؤيزفمد نع ضرالا هططعونكاهل ناكا»:ةلم اف تول الغ اخد لر امل هتن!نا ذأ

 للا ايد مط اهتم اللا# .هت لع نين اش نعتز اج لزم ال زرت هدانا ١

 كنايلولشلا جس الست يتليلع مالا اطنل اجلس ]تدق كوس هنو ليغ ماف مثاله عن , ومع نعو ار

 فبسنعب عومي هتك دف ةنغيف لوس اين كب تادللا ةيرسس اهيل شاد الخ ا"ك طفت ىتثل لف هضاب م كزراذ د تالف

 ةلص و نزم كن ضان ود ف د ئولمو كنار ناز هنؤض وم كنز ذ تن لش انا افت!9ننل ىلا اون

 طلال نب تل الغ ارنب لاننا نيذول خر نانو باناكتهانا وشاف ةلاكفت 1

 ظ نان عنج مدننا اهب تناؤلالر اهل ش اراه لوطن جبل هك تف للا اكن فخ اما لوّسراب

 بيس اند كح وي .افاطت كنبات اينو كش اش الل او انس قوام

 الن مالنا ورل ال طاغي ةناناوزعشال ل انالع نوماس سكاي اه طا حت لوف ال بجنب ىلا دخل
 8 اانا جك لاك ءاقل نامي لوتس قفا لج انعاش اقلط عير اعلام نظءؤس
 | تريل رايش ل اركز لنمو ميزه اع انني دانه نيد لح يضيدو امكن قر هن نين ةنراليلجمزعتلا

 ا ا فرسه هسد األ اون هر طيا شمل اهتناعو ياحمد ْنْقَس نلعلا

 نلت اى الل نرسم لو صمت تطماقل لل ادم اض لش ادانحلاو تنل لاول اذسل من ]صان همت ليز فمان خاف
 ا م اضل ضل اا ادلع اتطلع دب ]مرن د راطاو نتن اه نول اوه تيل ا هجم انلكت

 مط ونص ناف كلن اف خبض انج ولاهي تمؤتف كلي خف دش) ثيقس ادق ىلا ةداظ لبياطل اذ
 ةيلقاقص نخب لالعاب ايلف شبس م ؟دحليانصا اذال اة نال اديلع مه لل عوتب !إرعرر ونود
 اهنل اهلج الخلا وول جر يح د ضو نط نديصم كن ظعيزمدل اذ
 يات "نيكل ار دور انرمضل امسكت جلاوان !الاطع شار انغذا فذ اوىفرالا

 لاول 2 نااناهلاو حاماو قو جوني وين جرجا
 ٌّي نعوم نان ال الحلال ارغب النار خبل طتسالجرانضال عنو نا ملا ئاطصننسا
 ناد ع لب اولخلاو م حر |اهدلوش مند ل كت اكب ال 0 اغلا تاهيل وجسم 'لكنونمرغد ايونمماق كش

 الناجم انزع انمهزعر شل لنيل ضعي نهم مهر نعيش ادبلع نرش سؤ هل ١ دبع تسر رف

 1 ركل اجلكم دو 0 ب

 2 را 1 اندر كولن حوت نانانودطلا 53
 ان أمون عبس حو لسمو شع ن ماها اهرعن جود نت نعل اع فنا

 | نعلن مزعج ان عأكأ امو فسر مر اعل مس اكل اك 2 :أجاِم ازرع ءأم انو لص

 ا وا ل يم | جرح و عوضا 000 انتين دنع د ازجوم كتلوج نان: 717 هم لوع مل كسلا

 نان نيانلخ نع قصار سعَب طَع موسي نر شال كل هانم انزع يزن اول ةفرتم امال وه ناك ]
 نقلا اذه بارت لوم كسل كتارا ان :.ثمانلكابطو لفل ان 3 ناحل ل اهننت انو ىريرل اناغ |

 اك اناكال اضبط ذل 2 ثةردان ام از نر اضم لل درت قريبا لمالكماخحشم ءامتلاملا يعزف ل انمتن
 ناك وصول تفل للا اه عصنل اهب اس ع وجزر وعد نكت عرش كزيع و

 2 5 0 ص ١ /

 و يع اًةزيالا امد ء آش نيعوهور رول
 !ةقالبع ف َغ ع١ ات عدل تيزعناهتلإ قزم زعتججندخ لعن انتالا ا ءانايتن الل هانمد ا

 لاَغَدَو انتم كتل: كول ل اؤرطتب لل اذض ءانقف ت مرو ايشاندتس دكتم لإ دحع 0 .:

 | نمل ان فانت سالت اقام الورش انشد امو دوس ال طل ناو نافل لخط الأ ل 5

8 

 0 ربل 0
 كرار



5 7 2 8 
 اه د 0 0 د ل 0 0 0 4 0 سل

 : 0[ و للا 1
 00 0 57 106 الت 1 7

 .نلل 0 1 0 ا اعل امام“ واحلا او
 0 ل 0 تايب 96 :--
 ا ال اهنوش الروم اذ افالم, انف لن ود كاما ارم او نل الفن عيدي دحأيف 0 ب

 هاةىاطت امل نولطن ل اطلجي لع زنتخلل اذه نول الط ثدرارلل مالخإل دوس اكال افنّنما ا طغا نفل

 2رناما عراكل عدا م[نآ اما اًممّررل خانت كالاذ ينو ! ام ىلادج القت 0 نارا كلائنريلا
 ١ مو وسلك هن ابه و ذطف كلن كل ول طال اًهفرضط ل يف لهل نإ ان تيب لفاكتء اوس

 نسال ةواولا غل ةيرنئ الروز اجي اهلل اجابت الس نشل نات اذن غال اك

 هلام 1 يا اوم 4 ا ذل 0 0

 ا

 اماه اندايفانملانللا 0 4 ل : "40(نومات 0

 0 اًلعامتدحاعنتعلا] اشناو امنع اياك يتلا تاو( او انملع

 كلتا: زكاج اوم لج !اههتل وتل اد اكس اشتد اضز غرب اكلي فسم ا دوس نكت نعلاوهو اهشميرت ل خاشمل
 ةحاه ك كاان اظامانز قرن اديَجَورنيججخيال الإ, كالا ةؤيال تل ا فال اناا خ زخم اك
 00 ا ل الدخل تلا كه ىلخ عيب

 ض'كذ11111 11 1 1 1 1 11111
 إل مم عاش نس اد عز عرتننل زعيم ران ةنرزمزعوخ رنيم نع [ك تايلغاطانخالا ١

 نفد شن اعتلا) لع سالصرجايل تت ناخمتةكت مق الونسو نار تقم ذولا جس اطل وع
 ةفزباضمإ نال انزل اياهم ماكل اندم اذن ايشش ازين دح نين فكل انامك ضل اذ
 | قل كومنت نشر ملط شد إ) بمن م[ ضل زبري ثءكتيلع عد كازاَصمل ننياقسو يب الاف افومللا
 لبو لا 0 ب تا لحفر ادخل ااا زم ال طالاعضومف

 ا ار تملناورإ رزتستتب ا نان نمي سول امش 5 سحب لعشر ل بهن عمت ادلع نيزقززس

 فاض ضادسعنبدتس أو ككل قي :انرتغل تان الذل ميزف قاب ةيزءانناعو
 رخل اهدا دبع ل نعصعَو ضن اكن نازعز استيزب يزد ايزي نسم علب جل عيا ن نيل وغخج
 لير يع وقسط اوناش ان نيس انضدس ين ننس بلوخ وجوز وسخم
 تتناك دس ل ناكللف لاف /

 لااعلم الون نين طاف ا "تير بفرال بؤ قوطؤر جدأ, علبتك عب خانت أ

 تايد عدل الا : تا در كز لو ءدالو اف لوألا جراتل الع ضيملا ةضفاد
 5 ٍ ةزانان ١ 5 لا امليع ةدافصل وسر اذن لم ننهي فدد |

 0011 عالج ال لانج داعم قانا ناقد اضاظاكاتول طالعت 5
 لنيك امال.دفكايتكل يك الخ دان ايل اف ةاعنغع ل: ىضة ذه ود ض احد لعسمك

 ليو لم انوا دنع اه كهدْعصَد راها جان يل نت النالا اًمديَضَعو ريا فن كاز: مول ال

 ندم زعا تمم ماعم او يع نا اصور شاشكست اكمل كلذ ا

 لطب هذ لنارج ليجاتال اغلق زنط ىل ميز ار ليني ل اق 2ةادنعد انامل تل جرعتارتلاورع
 نب |. لهنا از هدي دؤاومف ىل جانال تلقا! ينال اذهل صنت نقد شال نري نمو د واو

 00 نوبات برجس مريد لعروس اضنتلل لتس لاه طبر ممن دش

 يمول يالول اور ناز نتجرذ ةلُعاجس الشيح ل الون كبت تاتع ال افقابم ءائلاملا

 0 نينعا لن اعل دل هدول شمس انامل افا السر مث يضت نلف
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 دم

 ع1 <
 ب
 . >2 ام
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 د و
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 ني 0 ل لبد ذهل اذااهيلالَسْر اكد نلت الثف قم

 ترزكك لغد اوت كل ننس نلت هاش وع هش تؤلشلا :ةاَحْءاَكَدْعَصَوَقاَم لع
 ظ تق لكني كاك ىف لسا هنو للنقل كيل نلت
 ' 0 ونانسي اين تنل بتشان تناك فلضسالكلشلا اهني طاف ن«موايحلا

 1 و مايل نين رى تعال هشادخ لد و م دول الممل سلط لوس نزم نيش لشن

 ؤ يام ني بعنايه خل نؤيد اكل العش لَصدحلان اذا |سمرل او لع 'ء الياور

 ظ لل نجس ان هسا داعي هن اللا ن ضدحا أكنت |
 | وملابس نانا ةدت طش طن لعلام نالت :تانهومهللاتاناز [جارشت هه دال اذان
 أ دام بلعشم عي نوع اكرئشاطكشم دا قدم لج ثم نان ثت هه اوغ :ااعكداكءابأوشع

 5 مساع يار انتين ا]عان فا بحل انهت تال افق فول وظن طل جع ههلل و
 مل علا نا اكنتق نخل لباكت تال فقرا خلقا سو رول نخيل زتن ابيل |لذل انكماش
 الجز قزم وعني قالي ناب | عكسي ا عسب ةضرعرجا أك بكا عيلعظئاؤلّسلي ظلال
 لانا تاننراكبتنصن ينم اذنه) يزل وجاي هط 0 هل مازن اكل ستعمل انما

 ؛نك و الاديعت فاو + لوعة يجز شحم ا بستر ينير ايد مين يدش مهن

 عبار لاهل ءااؤطوبناموفلاداذ اخلي يشعل لنغانل ل اما البعير ترد مشا

 غلو نومهم اهلك هش لص طال اوم[ د تا لا اال تك ةفسنا |
 0 اهلا اا اتلاف ميل اننضم ل 0 وم لعن اوضم نيترو اج ان ةيرضان كس تاكيد طن الغ ظ

 فل انوهط ]لا اوطونن ل لنول برت هل ادعى اب هاوي ن لن ديرب ىو نا ٌتلاثت

 يي اوي ةمناخ جنا اهفرعيملال نفطر اسل دعس نزعل اهيا هنا نيا دان تيدا
 0 0 ا اا اا يا انيزاب اوككمل !هنلع الضم الون

 لااطل]انشزج ردو نموت عج جزمإ نيت عن لع مرمر

 تمد كدت ملا انضلازيكت تك ناني ايلكل ا تلد انا خل انفاذ لقي مهاد خان نعمم
 كد زمول انني: تمن الل اماه تاتا غرو يح هموم ةكجا ني ادجنت راب تاق حلل نا نب تيفذقأ
 ينام تعنت زمط ال لكان طوس الاو ماعطلاب يمان ل اق لوس إرم ثزرش دنع لس هاضا الق اقلات'

 ةطاندل هتان تحن ارد عاب ينل (وجزيتلكلا كضاقل انظم لك اكبل الع ىوشانن كلل |
 .لال نجا 00 ل انوش دعاهيوبش شا نالءامالفا نماولا#

 0 تجوب ثاارل لزمورهحد 0 ل ا

 0 : |5 ترس اانا اذ زورخك زان نكانتنل 1 از اكد بطلل فرذوهو مضل ايذن وحل

 م مزيج زغير اضاع اياهم مصرا

 نوار سو خف تتلست :. نالت طيز تلعن اهي فتم أي لسير ب بو عمت اوه وار انو

 0 ١ نضل

 | ركن ولم نيس الل 01 دك يمت نلنف -تراجؤل ل العَن اكوزنوكا رع ناكر زول الع

 اتت 00 -يملاب هلو هي ايي زاهتل لف كل اكمل اذئذع ها ص ههالوسر ثني زطاقدنا

 أ رتتلاوناارم 2 ةرشاذل اننشل اوي ونجلاء نينا 20

 1 يائزذ 0 اكىونين س 2 نامئنشمؤ الد: ام وقيلسم ىفحا

 لا اها كهل / كح
 ا

 1 رع مدار عنيا اخنفلا
 ىدابانيرلا 5 متاهطضا
 | لاوس تندم ةرصاغد
 ١ ”ترجليخ ةوئافر كرطلا

 هل ١ 000
 يحد ء-
 و انضر دم
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 [اهسقاشو زم بوم نعت تل يشع كلاي ع2 ]ع راج بدعم أب أ
 | نجت زدت ثمشا إل ارمي لعر نزهه جرز عزم عازب رن غزل 7 ع لبيع دياوع١ |

 | اكيزمااصمدا اواههجو تطغعانل طنا او ملخداذ نمو طبرق ئار خل اكر نعال نيا علعأ

 أ اهب دتتس كعسم نون افا خشم ابشن ا ونيل سيئر مالخَراهتجن كل كل خر تول مل لاا مدينه فتة ع
 | با[ ةربضللل اهواز فشل يتم للم اهل لاف هتان تكلس مقتول انك از خشن إ داع

 ورا الج ات نتا ظن داتا

 اهلي جالوت ا 1 558 ض1 3
 لئط ليو امن ةذوم اة هنا ل ا لا اا
 | باكسحاطازنل الجر: ا ةقادنت بلاي اننا عازر بترك نحل فل عن أك ظ
 | ملتح ىاطا ا:ةنهجو علل نسخن ولين ولّصلالا 0 لينال نانو. طينمانمونطين ل اننا

 ذه ناكر 1م جاب لل نذالن نيكي ياعل انه: زد حلفت[ اكان لب ]مالا م نمثل د نع |
 بوءاجنفدال اهب زعم امو منو مدتب اخ ل ان طف راسب تح طا 0

 ا اس ل ل 0 نجي ةزئاذل ضال ايلول لضم!

 بل لف اريح .ةصاجت انتم كل جدلدر د 0 احا
 ازكي 4 ن ضف ندي« ذع أك نيلاضاقيافنيرا«انلغب ةرونم ناخد مظنعهتفم |

 | اهب تنعي تمون اًاعانم از عنرنح قجوترل اويل فذ كءاج لنيل ا معقب اءال لاف عت جبع |
 | ةانكم موبإزنانبط كغ : كل طيب دونات يد ةجاهيصعتاكةيطاتاناؤ غلا نفوذ
 | انضيشرب را اناكن الم نمل [ولتشر مال اقيامت ب ع يح

 د2جؤ تلعن ايالرظج مب فر اكل اذن ىؤيظنر توت يتب نع د جوانا تظل يدل ل اظتيمز ىكدضل ||
 نججنو دجؤي اه يحِيبْو إضافة َنَدَصلا نقع تضيع انت ملكت نوك ان ل جفاوتتملا
 | دل انتي دز امحانشم نق زغب نا ةيتعنت ري خوة انا نكك تالا يع !اقلتننوتلا |
 اد ء يوناو ن احم اعتب ني نوك» ناتج الل شلح ارمقل نرتب نين قو اكل بح اضل طاعُم ناكر راف قدما

 لي نينا 5 كلان تاك هلو قشلاف نول تدع وبال ا و

| 
1 

 ا

 | قيل :لغاهج لمع كلانا لافت خل انة ض ادن نعل خوع ن اعتز غ إن ن اع نغوك لونج ع
 | هيضان انهي لا ن كغ ضل اناناس نافذ لنلهوهاالل امءؤضو خخ دنغل اناوغ اوضو كاذبا, مزيف ام

 ل خاءاطعاجب نانا 06 «نالنايجوصو اناهنعتذللا .ي1لاهلهؤبإبل اطونع وصيد دن اداف

 ١ اهاناتنج فز :انل لال ] ضن ع نن غشا ان اهل اؤتع لمعت ثغدد امنا مار ىرعع رؤي ل اوخن جن انتل دقلات

 | كوخ انهما لول طلو حلوا مكتمل اهلو يزف ناكناكل اننا ناتو ذات ظ
 ْ | اهتم ان ريانتل طولا اهيا ليجد لزق به عت اكول اه
 | لل ايار 000 هةاتتلا بويع هونت هيب
 ايناذكر اذني داطا الوب البطل لير اغاانإ اذا 0 وثم كن ااييتل ١

 0 ناكتةدن دل اطلالات نأ هيأ
 زاطتماطؤن نلت تنؤلا اميز مخل ل انةنا بع ياعد بيع ١ 8 .نإبا [ك ثيدض نات |



 072817 هةر كنيهطعإتل !اهيلم نعي عل لعل امتع .ؤنضتن ا حان ل قلم :لزلوغعأ

 | اياكم نيني ايكيا هداج نموت هل نق عوعسو نكس وخشب
 قضينا وبانن لا نرتجاد نانو عتنل شيل نا نسب ةيعيجل غ5 اب تاواوتي انزال
 | انما ععَو انماكس دصىذل هذ مخلل انف انارْنف اوان ةقواذ 0 318 اجا

 رفع جر من ادعو هت نبع بدعس انيملِم اهدا ن:ضتةئيلمانل اجا دا تارت 4

 كولا امة دبع ف نعيصب بنتن اكسر لركن 0 0

 دل ةاكلاصل ردت يل ناسخ تطل هيرئاخ تيب خت ماخ قس يينمخد عين نباونهو لذي عنيا
 00 زب نو 5 بح هيدا ضمد َن ملم ن ادن للبعد لع

 1 ما ب :ينويبل اكل اف ادوات اذ زبن اكد اوك ريو ريش
 اب يجر اجاني انكثمأي ثا ثانوكذل ارا ف اكل حاص فاو دذَسىملا

 راكان ناب نزار مز تاس وسارع ولعل شاسع عت 2

 متل اف كلش انذا ائؤط ضالخوال اه دين ل اط نين سة زمانه خسر انين خص راذجرنع نعام
 | 28م تناكل اطظاكو با ةانذجقمادت ماكو انيطلا ال انااا هن فدان زاب تح افاق ىف
 كيملاعل اسلاك خلهلعبل الئ جامعا هش فانت هنو اي رراهاش ماقتل طارق |
 ا ةادتبكىل جان ناب لمار ة فز غر جا رغ ةاشلا كج هع طياحلا قد تونص أ
 إس مهاوي ود شنب ناككد بل الما ذبل اًمطمتس الجن اكمل العمق لت هاون ترجل جري خاناك

 م رثر اوال اوستن اكرر اج نولوه ينل الهاك ممالفابا ابىدانيت اكوءاوسْم اهي ومؤمو لتسورل ارْمِلَع

 ظ فر ةلالاننإم لفلم ليشمل انتوا نلغ 0 العشم ال ضهنن لوُسد ثعم وكل
 | رانش نعتمد قط الاد فكيف ذادنى ل الجرس ف منت اذ د قرتيرب اجا نيف ل اتلوذا املا

 ىضاآ انكي الغ ب هييونن كول لالش العش هللالو سب امثل ان مربذ اهردال ان ل فانتا مالغاإ

 تلفون ثل لررم اسوم انهلعش للَصْشاول ردو لات ءالاب وسر تار نم ليلا ني تم/ العزب تع
 دب !جن اكتتاب كني مل ال اهمعنل اهزباجاهلض نيف ةضيلي ل ل اطيز او بخ انزعزوهرد 0020

 هنرادش لَ انما نم زرخاو نمور ايلا طاملا هنن! ئاإ ادعو قواوتبزَيْن الما ناكورانأ فر طرشاب

 مقتل غر عا هال صش اوبل نساك لإ نع ن اكن يصل لع وضم ان طغرل !هلع
 مكلاءلعش السخاوي 0 رح الحا يان امنيمل لهل مي لاض كرايم رع
 | فنه نهار جزم هلع نؤاونب اب ئانتما نضر بلال 1 ايا اهشنتل لالا |

 قذارة 1 ماش عال عطر 5200 0-1 حاشا سعر راج ناكم |
 > نيالا: لونج! ضل 2 هددت لزم زر كيفما كافلا |

 ا تشو ود. لضرنتي ل اةةنلخل امص لاطلاق زووم نو زهر زير عاملا |
 ئرنن خَووملا اوين الق ن وز ذنغ منام نظنخل 3 لما لكم ءأ اتاك ثراومل العم صف لوس نظل اف |

 يك اهنا تنالزن ب جنط نقرا لتتم ان تدع دع نق يزدار لكم شانذإب فلا صزالاوكللا |
 |تال كو انيزلاوب نه طاقنْبلَع نيظدلان كلزانكم 'ةتنتوككت خا نان مدلبلا لكك تؤم اد |
 ا | عنتاب ال اهانه يعيب نان خلاء تنك تنم: ضن دقي تيتض كنك وانام
 يكد عفن اني تعض اه عزم غيبما عجلت :لمز عرض رحت 2 أكن 2 اهنلا|

 | انغ وزب رككا اطر انباع اطانكن ادعت ءاحا ملكة ننختدعجؤبا يرن اخلي ده سعو طي لع

 ا 00 0 ا 1 ف
 ا ١

 >" 1١

 14 م .٠ ا

 ا 4 008 ١



 يا 0 00 و 1 1 -- 21 الا 0 1 7 0 | معرم امر ١ 1 : 3 ١ جا

 1 م[ يال
 اهناتصن ل اظامت الحان ا سرن عتيج ونس تل افن ضل عنان تغلق فاول ن شذ" فهةن ات جنس ١ ل يسخن
 قتيلان زعلان كل: غن اماما اه حافل هجيني جزل نحول ايلا نكون وسلة هاربات عن ابرد اضل ١ كر تير

 ' | ضمه دن |, اضعالل اهب ايئانض كلل ادكعزر امش /ءانلالاةزتجو الحال لات يتم زكيلزع هز. كب
 "ق0 لهلخد املغمل ندين زمإة ةيونلو كلم ]كيل ل نمل تكرف نومي اروع ننعم دن تؤئج لادا
 .اننؤريب ولج مااا يلق لاةزبامنح لم ادثم دان زارع مالت ارامي متت كتل عمال هج لاف
 مي دحر داههس مالنا عر هتف: ىلا اد ثيل ااًسَعْوسنم :ةاعلالاز للم نرهئابذل اومن ارجل ومي ورجو», ظ

 نيسان اهنا ا امئان عرضت هول كانط هر لوني تعول مض هيلو متل 1و جانكتا انا تكا امم
 اكيزافا انتل اكن تيرم الهم كال نهج كر كخب ناني الغ انى وكاضاكم اب كداب طن ومنت |

 اداء نحو نش الاإ دبل اف تلق لك نجم الا انضانا تب الإ ما نايقشملل اال اهل خيش لوب

 نجا خوات هذح مئالط كلج كنت اولؤعن ما تلال ف كنبات ثغنانن فا تبئم ل افخمالشهملا
 | اعط تو ربجال اناناو دانة بشل اهمانطل لرب رتئذب ل ايو ناوشسال ا ل رخال ]اوت للا زمل ءاص اوم سلا |

 ئ وماشي ا ارسل خرتطعل اووي انعام ةزنؤ داني دل ايا قلغ اندم لااوهناوحابأ ثالو

 | يدفن م ناككل انني كلمات انةنينيؤم تكلا عتاب ناضل ونش انآ انلهالاطانكتل الطا
 ماتا نجزنو عمن ده نادال للاهلي لا كتف جش ءونعد طماع نه خول اذ انا
 ةيباصار اا تجلا اه اناورد اذن انكاوشص ا" قفا تونا هنن مف فون لو نون يجاو نزلا نط قت ؤاتص

 نب معتضامر لن لغسيل اشعبت يسلم كلل اهب ادن + نقاب
٠. 

 وهمه

 يتلا اًسِجَوسةملا ةَتيْؤدل
 | وخال متن انف تزلازاغل رن طز عل اما جنم ونسب اشم لإ نضج ارا قظو ثلكت تم / ىلظاماذلانطم ف فج” قمل نوفل اوتيل لفءان د سولف كط م غش رم دهعامجا نهال ا سوشو تيب نالغل | ضذا |
 تلا اكن ضباط اليوم لكمساقل او | بليل اقتل اورؤاري افا ل انييمتم اهنا

 | ططسرالخ مانا

 دامك ذو نير جلنانالألهلبغ تشل اك تخت ىانالعريط لارج ج قمم عالذت كيان ن اننآلاوأ
 قل افشل ذكونونهم نم .داز نرحب ال اخن ادنهى اهكت:ت رخال اًعناوكت نالاعاشل اشي دحش انزثكا
 ديتاناو اذار مل اوين اف انل نذل يجو قرم ذَدَرارلن ان ضضشإفوص طم ديل ماض رتل لماع لاني ظ تنانين! ض اقنملاو ناخبا ضي وتمت اانا تحال «مئاشقل اشد انا شل انا: لمس ديو دال د ادع خو ناجل عفم انني بان هك تس قحاب العشب ىثل اه ذهل اجت جر ذكي اذه ل1102 زغير مجم اوقأبل النبق لالخ عنق ناك نتبتل ل :دتس نار غزيل لل ادنغ نيم اننم عيلان

ا
 | اهنىنيس ناني اوفر ةنفر ري قى الن انقذ ل نؤط حابشت اج اتعاب لاو لهم اذه ضلخانا مان فاد 

| 
| 

 | كل عا ملص كات اه ؤنن بانل امهر مني فعن صول المود حزنت ةزنلادبكق سنو هس دش لوا
 | مابيدل قرشا جات دجال اننا اعلل ينل لع ف ب طتني مادشم ضب تجف ابكي "ممتازه شت
 | وار متين نال قود تبالم الص اكحاداج اكمل اهشهت اككل ناجل عن اذن ذكودا جوت زعتر كل !ننعزالم
 0 ا ل ا را يع ير ذا اوِإاطضِيلَعَت ناكر يرتهن وليس غاطو فو ل اذداتانملّجلؤ م. اذح مفاد ىنادان اور ىقزنب اغا طارغالا

 ٠  5ا هر 2 . ميما ١-5 50 : 1 |

 هلل اخ معو ىلا عازم اريرعتفها: نم انخا ميز شات شت هيلا ءاناغش ن

 ب 2 0م ا 5 يمحي عر ل يعض ا ١ مح ١طن 5-2 دهم كما يعم ٠ < , دوح
 2 0 000 ك2 ٍِي نحط ” احم 2 مح وى <امع . هس ١

 ا ا ا ا - 2-5 7 3 6” 7 1





 ا 50 2 ف 4 0 0 0 7
 : 9 و 2 22 0

7 ١ 2 ١ : 220 ١ 2 ١ 

 وابا اهي تير تشل امولط ل زض اعواط نيئلاغاسل هبال ل انتر ايل ثا ان نمالول للان اغا نمالءع امنع 4 20 د د تت دل ب 7 1 1 2 0 ملا 70 هسه ف هه 0 7 9 3 . . 1 ن ا
 ا افهسا اهلج ديا عوننل اوت ءماشلا اهيدف نإ 7 1 1 9 ا

 الإ اني اجيال اعل الاا شتم اممالطاو ف حا طز نص فيفتل ام ماضجص ىبلاظنلحانصخل اذاه سكران يربك 0 ه0 9 2
 ام( 7

 ينغزالاو كسوف: زاءافدح هدحاف موي قانأد دحاف متقن ند واومزعف خال اط كامن ثئاح 0 0 0 ٍ 8 ١

 دعاجالهر الع عمم د يكيفعم دخل اهيل السا ابائاندهحاو موب ف ايلد :ةنحوررع كلذ بال ل اننا اد هنن 5 5 9 0 0 0

 هش امضغ لوثل كلغ انامل طهى ءافطتص!ناكدفدانيؤتتت سا لنه جيف ال اظاهثوعل زهقت راهيمز كاش 1 004 3
 | انقاةداطغلسان وزيالوخاةرزعدييا كاداغتملش التقديس داختلعشب لانا لماكت اهئ امانا ناغئلع يمول" 1 را“ ظ
 1 3 0 ننس نر ثور نتف باشي ع واوخاش نفو هد تلة عدل و تيل شعب و 2 0 1 ٍ

 نينو عت ذا اربح شؤم نعمل لوسوروتل اونو ا احدت ظهرها كيلغا ان ولت مهةبانآد ةركزي | ا 0

 5008 .ءانشان اهل اله طزفتلفم ىلا مانايزح ىو ىقتب ناك طاطنس يتعب ترض تسون أش اد انس ١ م ا
 1 هللا امينجتلل نان ذاوزل ضي منج امنه فانقكن امنا دغر طل وعتاب عان ارحم نعل اخ ا 93 5 - 3

 | هللا ااا ذاوشمتا امد تس ناك كلا نهد ! اا رتع نب ثجخ عن جت غدا شط ةءراجانطؤه امد وللي ” زك طع

 0 يالا كتل ا تيارع يرن ذاب كوس اتم د نعد  ييرسغا
 الش اال انشر تيل انهنعتو انوا طاح لئن |ىزياشل |١« اا نونضنر كتموخ كك ونورا ا اهىتياغابخو 00 9 "يصر

 كلش رم انش كلل الل دل ساند ناس دعانا ل م 2 3
 ا
1 
 نغطي لازال [اكناكعئلالز لاق يضاودلضف انلطون يمت” كي

 قعيبن. دي جلماع لقي رسمه وسن او ءانورالا )انفو باس ماندو وه 5 ع
 |اطوةطادتواسالا نامي نعسان ككاو مز ني لكلا ع نبت نبت يحافل ابغى اخ اان يدلل الانفرط ا | خد د تسر ١
 امصتض نودحا اناا «اعهانتدرب هلاك قتلا انكتنان اقرت الانين ل كلامئؤص دج
 ظ ذا ايا اهي انيذا انيراتزمننل ادنير سلتا ف دانف افلم نب اهنا اذان لذل اه لكتان تؤكد يال يكمل ١ ع !

| 
 هنيدمللاديرلا وفل ايان تش اهميزمو اطمن ايلغو امئأاءد دان ين ن ري نينؤيلم اعطت لسكن عزز ل دا نافايلعإب | _ عم ..”<<ي 7

 | تلات اان يتاط امان انما ىل اورد ومان او 0 ْ دعيج كي ا ]
 هيام »د لح 0 ١ , 4 - ا

 َ هان انك يبلع كالو ان دنع ككل فرنالاول اعل فس اول مصب اطل نتا كد بوت شداد وجو فر ال اونلغا | هزل“ 2٠ج كنا

 / الوش اونن اون اهنا لوذل امرت لو ىلا مملكت تمل انهن لو خمانل العاذن|رلخ تقون نينجا اهيا ماب تما ذكاب نيني اي | ؤ 0 0 1 .
 ةطضاكانرسي يدار اخخ انب اانا ماجربت تونغ لحن اكان سن نوعا 7 0 0

 !ءءهد - 7 ذل

 [لاع توون ماتيؤحط ذ ةومالوش تالكؤلايصاتشتلاة دوبل لزتتؤنا| اول امن سفح لا خءاشمتل | ادويه نوعياند | 7 04 5 : 0

 | اكيطكباهددوهطجزعاوبؤم رح كراككم تال ال اط ميم فذ نخ انكر انماواذخ دانون ٍباِبلاانلضفان امل ظ 7 1 5

 « بطلاب كناخيلل نة يسن نغيل جاو نون ووتعاوراحذا هيد هتيم حط يد: كومداامانب| َ 0 00 ١
 ح 0 !ىجنوت اضن العا اض اهتتخ اهني نو ظن نيد لها يذم زيد اعز طال ا ا 5

7 2 

 0 انت افرف اناقة ينؤن لإ تلتف لؤي مامات لطدونهطءابعدانزذينا |.( 4
 0 اواختلاو لاهنت سيهت انباشنل 00 9 م نر 4

 أونن انني ططايطم دانا لف لعمر تل كن تسل همس جرف تستهل ع رش واو جئطتلا مصل | 1 «0 ,٠

رسإك ا.ذلزنإ بابا طخ طنزاف وتم أنة وبمن شف تع قوق لظتول اقول ءاندية هزل ١
 | تنل لأ ل

 | فا مش فكن اثل ابا فانطتر اناششم ىلع ميج كول ولنا كارت اود اوعضر ندا مرن عد فود تا خالفت | 7 نك

 تافطو اوان اول اننا اع نابكوت اولص باع مقال جر ومطف عتشل رز :يناىذانيدمتبن عهطماغا 9 7 رم

 ل ا 2 جنح ضع عل ل ١
 6 72 ص كح كه 77 2ك دحلا 2 2

 ا 0 مسي 7 2 يس 6 ىنذدو ا 3 2
 تنارابمل كا .1يا هع < َ ُ



 | تنم“ ءانجز انتا ل عروضا كانوا ع نزاع انما أ" ىقثلا»2ىاقمل ايم ادنورتتا

 ْ تاعي ردح مف للا از يوما وللا لتعز ماش اهنعتاكتلا متل افأ

 ١ ترام اذ اهني تعانن طول لها عئانم ل امتستلا لع ىفاكوي 2 انهن نمو قللم |اهنل انيرانلا

 | ةاطاكان اَوخ فان اج لخي كلءلرلئس ايل امها اةقينصوذ ايي إذ ننال اههدونني اللا سمزعتتل الو أ

 | نعم امانن امال كلضيافو نايل اةدوتزل امل والاو يزول ان ىناطعنت يع اي ل اننوفخي ال تيرشسغأ

 زكا ان كلاس ل اطفمسا, دج عيال اهظيزي ا تلقا ىصوؤ لتنال اهني جال يأ شن قدس انج
 متعاةملوف ف انال اناميج لون سس محمل د

 | تيتا وجزم اندحا اناس اا ان لمسات ]جزع ش لق نع جال انتل انغف كلوت ةناشاو

 ١ اليزينجحل اظل ناهنإالا و طصفجو اال نع اهدتتس م اعجونبعزتد شب ناكو لعل مس ىذأ ف انؤ دنع
 تنحل هلع م الصاج اطنمشلا اهاداول نايات ناكتانن إب لست لوح اقر |[ ضل لوصف ارجل مرش

 انسانا انتَ نذانةِلهَجماتي لا وسبل نرخ قيل وال "كول خو زج ةنبلشمر لسلك لولا .فقورسا |

 هلاالز انهن اول اننا : مكان كئدنف الممل اف ضنا اًمان مول ابدت نم مدن اهلج اعدم اال اذ | 0

 ١ الوكت رح نرفع ا! نماقتص دان ل اغا ثهغيئاؤمو انزله كل نمنح الوكاد رسل ضن نال ؤ
 اق جا ك1 :اكضر الل اَداَتَما ان لاه لنال انام اتم هان اننا كرضرالا تزاومتل نأ ورمي ياذا |

 نر ام [ناهيل ]شع اذ انهما اننا, نيطماف ء انتل ها مد للة لاطض هان نا ناش ثا شن تضالاشن كد |

 11و ع يل اهله اونل قباب تمتص ضان ل اظ اهنا نواز كلذ اختر اهنا اه شقت هن واتا نماَع اراججنالا |

 انت نؤاكإ خب ان: ضر اَةهجْبال اَعْفُسَو لة بليرضز  ةسلئاؤمتلا نضال ارعرخرزالا ل دامو انس |
 ةقنالعاثلا ناتازضن امال ئانش مج هاءنضؤبال اف ناولوعشل كال زعم اهضان ل اذه باج وم انشا غضب | 0

 يجر دلو هالو رايه ديلان مط اخ المخ اهل موعود ماوتزلااومط ان ماغطل اون دفنها هتانشافل انراثلا

 ل122 ةزةناطج كسل تبوك تالت اف ناكى ل اذن هله ارت لصف حال نئمان قلن حافز لمت أ

 كلل نافن اورقتل اراطصلف ل ومد ان ل توله انممل انفع كلم سا اتنف اضن( ل انما داليخاصَقجماَئَص

 لوِيْوِهَو دنعز ملول اغوزكذ ضار ط إي لظن الع ناك نر ادلض قحمن هلأ ميس هازال 1
 |هللاو ب اوُمَواَحاَ" ل اةاشاءانط تمالك نو هت لامانع
 ةةقالخل مانعا ازنختلاس نيرا ذاكت يي اكن نتن نار امال عوانع] تدرل كم شر لضأ
 م : مو اه جوزعتستسا و إ اذذ ايماعل اب ثيظف 8 :ةناذالاف لكلا ةطنعيمن عتب نانل نب ك]مإإخ

 ماا ورعد الي ص مومو العوج اًماهخد مللت عزل الخلا ملام اوم وون مل اعن | ا

 1 قل دلل دو لنا كلج كتان الت شبأم لخ اين ددت :ىرزت
 00 هذال باجر تير كس غول زلم 5
 م ملزاف نما ديوي نضل الام ا تسرب عش عزل وتقل اشاد ع رعزعن اا كيف لع
 يافاداس هج ما 0 انام ص نيز نام طوانا
 0 و باسم ل انف قال اغنيه كاره السور انالأول اضروسلا
 1 هده لانقنيع لسن عر ال اصر انسان العموم انام يس هدب

 عاج تل لا ناغ 0 :ءاد عز جو |منغل ات الوم ترابك يلا اذاولاف
 | هت : ناك اولجتزوجؤاةولخت ذل رض انتي رواسي اناا
 | تان ةلهرفال اظن هلل: ة مج لانج نال نم ماضنا ا. قس لاثم نحب ادنصإ
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 ديرب ناسالتسإ ههنا فلس عدم ناموس دس تال همت
 يبان ةنتجوإل ايما تاناهنل مال لني ل خيمان رمان ورح اشبع يل انقل انن!.ت هلئانمة اول لوغي
 5 دج )وادع ضر هل اغاني زمك لان اان من مزكتالاذاف ىنارمتنل !) اههرتشل ارجوا طن ايفل اعوولط

 0 راسا انا وتلا ها كاك
 أ لولب الاطنزاكاهن ليزر لش دمج لقت فاوكانعيؤ سايل اضل تت دج ال اظ فلاشة االمشان
 0 اثكىفائاموت نحاو ان ف اهل دوه حاد مان 2 اًعيَح اير اح ايفل عمم انام خنو معان انهزم لاظنأ

 | نمي خاف ج تتسلل ناخد دكت تينعؤقيإ كاخ كتم نهري فدعا اجمل زفاف انتو طحانا
 | ختم اداطضالانإ اكن و وورش دعسمانو ماع

 نسما دن اوستن ا ران انستإ لسنا ناضل أش طاف اهقالك انا وردتي اوذلم زرع عيرشانف
 ااوطبر لك لا حا عمءاتصنل حَتف ةريغمك لاهو دعل كل ننس ا جاما

 دم هم

 اليس ئه التسرع ةىنمتهل اهجزءنعل وخل ان ةغ جو اد ضد تنم نر لآن 0-000 :

 | ظلام ان م تا دلع ناو لوهان فان ل شدزت عر جتالافذخبتل تل ف ادزعير ودع
نام والو ل ضف اتلج ل )انغام نار تنل الم! انفال من نساياطلا ْ ١

 يي |اضنل ا هل وا

 2 +. ناننم تبلل انفه لعرب نس لع ةتعزم مويا ةهلا زعل لان نانولؤمم كلج

 هل انقل افاد ويونوم يف تباسي شا تمانط ون ع عمه: 1طن نانشاخأن ىملا |

 | مليم تاون نائم اً ن امضي ااياطل اهعات اَح احا ايهم نينارعؤل تاتش نال هددت |

 | اكل لافلاطناناككال_.ندلاسذغ عيا ملغ! اتغلاةآئاذم ف ءاسماا.ةج اللاذع :للإعا ماظنع
 ننوه للاي مهي اتنشالاو رج اهلا عجل عجب اجت لاطع ايد انني اكه فان نبه اددتج عبعا ا

 هلل اح ا لي لجبل را ومَع 8 م م اكلنا العناء ييذم | ]

 00 و اَوسَرَو نَبَخْ عَن انه اكملَد مل تلمع تالة ح شايل ! الن ادهش سات ياك خلاه الاخ امك الو مان |

 هنن عع كر انا رز هم[ طعس !! تاو هوب انصخاوريو 0 اطقننم دك .طاعملام اذه

 م كايا ه كدا لسن بانا ورا طلانتض جت مبا

 هك ثاشالوخوملاب اطل اانهكلوتن انةتنضئال اضم . لم عم اهفيبحر جرب الكا غأ ا

 اعضانزال اضل ماناز هن الها يومد تيا واب نلعب االذن ساقؤ حال تال ثكت جرن وب )ل لاذع |
 لكل طمدالانل ذر قلاش نما اليوم جاب اناعج نان !عؤورا خجول انهع |

 نب للسلاح اسر نر مانبي ضيا ايزل كك ينج حل طه مط
 ماج تار اكبا ان ىناتمكلاةسما جدام عند ؟أرل اطل !عرضر الاعاا

 0 اني زحطغ ياش )لذ اكرم ال يطل و قو ةرغل نيغؤ بضم رغم فيري قيشلا جقطيتلاب

 تيرا نتعب اس لغافنمزبزهعزط نيل إي خر عد ان فض ن مص نعوم لاو طاحت م نيدغس 3 ْ

 ْ 10 ا ا يو ع اهنيدتبا

 ل انام اا اني لخروج بد نإ تونا فرن هت نفس مرش اةضاؤ اذ ْ

 |نجوتنلادذاني وعزة لتعلن نو طصيئ ع قزا عاش 9 و م ميرا

 0 دوش ليال اعنا انيطغ اة ند لل اذل اونا جيك صر نيكل لع

 ْ 0في ءا]ناغ ضامن قديش ناز اعز ناتضال انااا ْ

0 
9 



 : ب د _ يد كن 0-2 لى ةدميتو 5-3 و ل ١ ا م >4 2 د

 سا ا لا
 بع : 5م هيام دس هيي 4 22.

 _ٍ تما تيا اة اكو د س6

 رشح اي ذامو و مع امان ملنس نيب: عين ناوهر جانا اع قضت لا امي وادع انعم صم ىف ازعأ ظ

 تسود تخد عبنس دنس فهي طل وذ اهلا قل ا عيل نيف دهس دشم عشرون
 هتالبعماناتاكو اهلا نيش ل ئباه فد عت إل افعل ان تملا قس نسر دعا 5

 | نوبات هاش اتاج شالح بنانا 3 دوم ادي! بل اطالع نه انشأ

 نابع كام دم سوس دولا
 نهرصخحزب نم يرسم يضر نعد جار ادب زخات .اك انيجحَم اا اهنا ظ

 | اهني ع لع ان ىلاكانل اواو ازبت زب نبتعد اجيت نينيعس ناكمشادتعوبال انل انين حسا

 قي اعمال زل "ىلإ ثق لشلانع شلال نين ايش انت تاق فلا تماز و تناقل اكو ميلاف |

 8 . وباغبإل هده نرغض مهةراوتل ل نا صن بازل انيونبايريةضانال6 تمن ال لاذ موبلالئشيتش |

 | ضغب ١ ينابيع مسا ا نسل انام وضرب أ انبتمز مال ادن :فف ام

 أ نقي نورس ارٌوضن ل ارغشح ارفصح 00

 هك يق زلهتل طايل فراثلات - نحن ةّس ابتعاد فران لول اة هداج جزره ط قرحا ران كيوب طئيلاووه ١ ظ
 ظ ل ايل ةمزب اب ناقل قلطانب الويتت اه تمدد انلا لب
 | نكن اباواسان اطاتل نموغللء امن اب لق قيناختل لامس هل نازخان انت كان لكيم تنل عاق ظ
 للخيل انةينهز_عنب ينال دن خوك ضلع نزيل ل عناخلا أك اكس ااشناءِولَصل اراك نءاغتلا
 ايري قال لهو لثل ىذا ضن الل ات كج انشاد عت دعودنم رهف انف هنت قربه

 أ فنك ثلبتانكل لوا م :لبمذ ل اطىئارأ امنت اشك الع ثلج كلط هوس فال ناكِهد ك الومتلبلءأ

 ديبالا غلا اطخدلهف دي جزحام لانة لولطت دج خاب دل يال ان ل علل نعد الطب
 لل أنف نلعض ت كنا جتخال املوشتدسجل اهثلعض كل رسحنوم) اه6لونغم «اعتل اننا ثزربانكلعد

 نبابانلةدنت نفعل كن تداطن وسال ال اني اهب كين :اولدل النا فن انك نيا الف ضما
 . مان خمارَدْسَو ثفلكف قمم تلاومطنم او هلاغ اي,ااجج جرمان تالا اهنميلعتلخد ايلف ثمن انس ان ره

 كلفنا مثلا كوم ا انهنم ثقنغ نان نتائج ةونع يطل بآلا اهناناوع بخ وني كايتلالع
 كااناكِضد لكنك نزجادفكل لوقا شل لو ادن يجز رفستمل كلطن اجت تجر ود ةؤلخاش اذه خلاظف أ

 قننفالل انه اكا]حن ملام ؤمل تاغ اش لفاقامزل امل تنم خل لل اهئ تياركاش ال اشن ءؤسل
 تلعففكاز هةانخسيلئش اك اطهضر بطن ال كلذ يري قاتل تلف تل تلهب نزعت ل

 ل طي اءالجتو نيا تانلا 0 ا تشان افردي نكت ل رزان ةلطا هله اكرم

 ذره: سيرا ل وهو اننا تاخيل اند شئ اننع يفعل ايل ارب الان دابلاوها لامي ثلا |

 ا و ,ولخجو برجا نمل الب .اخارحا عوج ازيرا |
 | ثدءاههافمتضرالاث كلا ا نعنع انف تشي بع لا تع اكاول نضال ف بشاميل تسال

 اهل أن عرالاتوقت و الخضرا اهل جرا اهم انتحرت هنا كيفانج خا لحد كحاب ل وقلنا

 ايا ال اننالزأءض جل ءاببضتب نكتب ابساذ افا زنا ّةسحل طنا ةءؤبشةلل بد زكيبس جيخان

 اعورتت متل ناجم هلو ةرخالا وانيت ااذطبتشلوانلعمحسش لن ال اطل اقنوج ان كسيشسو . اا مايطعا ْ

 امك و رم تك رد تملا كفانا | ل ميلا اكد
١ 

 ريس انعباظخ ضتيزعنامالا لجيل اهم عاقل لاطفال زج اديس ل اهو ديلحو جا لانمم |

0 
 ١ اق“ ملال” ءرلر# نر ريش' ىلا
 6 ل . 0 دار مْ 71 ا



 فمن اكشف فذ ؤيو كتل ايثج يل عوج جن اهتانأبف عاقل ا تاضافناطلتل اعبتيد اج تاكل ان |
 |يف كر شاف ذقن نس فوجد كجحا نهوض حول زاخ جم كن اعلن تانااظمايىللاطن لت نالت لف

 دقق يغير فحلا لون ا نخكيايسةو كلا اندان اناا اة اخر هك فراولة
 اهدع قد ىلا طلال كلف مثيل نال جوحكتس ل ننجح 'ء اذ الن !رزمه فانا زغوكل ل لخير الف يل امتد العمل مخ

 ار سييس يد هس» جرد ةاناخ اا اج رهرت داتا
 اسد وود اه كالا نزال تفل ل انانمة قادوا ل لامة تل ها كلل اهئ نا لاش

 فاك اونخ ..حارو والا ْيجْفم وفن ءههاد إلي صب !نىل ل افن نزع مرا غل خوه اذاك نات كات 5 مايد نأ

 ظ ئقيلاء اي نانا ابى اللعن ال اس نيس مايطنياص تان مب نوكأ: رو زال لل !

 6 '(:] كاجاضص ىفونهريصباب ابل اضن افا رياض ف تغب ديو فواسلا+ ىذع نكت تولي كرت

 هج يا (قطضل السد ايل الخا ماقد لل ةشلخد خليل تان شات تفاجأ نينا اكن

 أر وسيد ازن هنزل أت هن دورت ضرار | 1 0 اا |

 أ تقل ناو وكم باكوركت تما نصت اكان انور فءالا اذنه فق انا وحد بس ناكان جن: ىلل ا: لا ثتش 0

 ادهسلض الذ اط قتيل طر الجل غباتحان حش اكل غةخفالل اذ قنا ختال بلوم لال ايدل اذار تل
 يذلا الن باطنه قبال لاضىل اون ال ان جوان وا ١

 7 اهئ ستشووذبش اغير اخ خل هزيل الطن ميز رغج ته ةيؤءل فات ن٠ نعت ارش ادتع ا
 ا نكي عرض بنوك لاكن لع انااا نك زف ةنيمل ل ا ةلاثاقنسإ

 | ةوتلاتنئال امك افون قئتاكتل اوبال ل اف هع كش البخت بنا نل لقال جوَيَد لفل امل اهخان خضم
 توداهديل يف لحل نهم ضوه رئي لفان تعز نحال عملا !مهصي قيمتهطولخ نط
 | نتجل ابو مانع نيله كتنيز زنا ماؤتاذطانلاظ كلادنلا مت ضالف اضالت يكد ان كاف ضن

 | تاكناكق حك نم ونن ىرجا عيحييؤرخاو 5م تادىذان] اماه ذ طاولضاءل اذ اتا باني متهاكد ناو عزيزا اود

 اسوا اننتحق خزف جن اعش ص هداق ةوب كتم انتل عادا هنت فمجؤ :ناضلانانشل ان

 ظ | دك نة: لوزم ايطتارباض جنا تبل لمزءزوكلاتهزبنح كد انما ةفباناوق تحالاكقلانله
 الافات ضان «كنْم سا انا عانت انانعوللا لون ا ويلا

 |معضيفش هجن كلانا 1 وولاة م

 أ اطنيلااغ لان يلا اكتم اع تاو تنم ,ةشخلا ةف علوا عل اكل اط نب نك كدلوب اؤلخ لف ا نجف

 ادع اق ندوب د بر انش الد انوا تاللومل ْ

 هه طالبا ل اطعآةش اهو ل غاز هرخاخ فر االخاقتتادنعئباشتل اخ تبا ياض ضرع اجا رَع ا
 نيلان اولا مانت كَل ناشد اكن الماي تعج ال لانا الف شن اج سور ز.ت ان دنج فا ئتان

 0 يب ادنهزمجخشج ةفادنت فات اجزجل اندلع مذا بتم زعتإ عدع أك دان الم ١
 557 اوءابلج اغيل ملط هلع از وخ ن اءلعداالمل ل ان ل لل ليف لحاتل 1 لفتت اول نذانعاس |

 ا را فم معمم
 واب دل ئض »ل دانكن ة ويل للي لون حاس نكل انتل قات طن موه نح بور

 سيمكن افك لذلُخ فيه عصا انذلس جل جرا لنا مذ لما اهداف تلحانه كلف انلقىذلاءاخا ظ

 مقل ءاناو#ةاجيك بالغ ذو فهن اوهاطت ءارنأ و ع 0

 |[ ةبانع الد ة نعومة خاض هن نر من ا«نجيشا نعم نا ج نت[ ك نك



 1م ا اوم وملون أم شان 0 نر ا

 0 هذون مقا 1 يلا ماب لجنه ل انزفدورثدس نوتشسو سدح

 اور باد اخ الضخ وولاة بين مينا لف ظناوعركب طار متل مدح كنب ام اهماور كيلا

 ا ثااك نيج فاعل بيق نام اخ ذانم دنع مان
 حو ناو عرفتو للة كج الاوز ناني الخجل غيم زل ادع نئبعزعتشلا كتل لنزع
 ندب ل كرب ميشلان ليلا نانا اراك 1 جنح اهناّمنعمل اهّرَّشن فدعا

 انس امال انكم يونجؤض ريل نييدل اةهوزتل الرد ضف هش اعنعابايؤزئال خخ الدش الل ان كتف م نيئبح

 مالا ل اضن ةغبنجر اها انلخَرَت كاان 1 اهشراجوضلا فبل ئرتشن نوم اذ ل غنيقرت يلف لح

 هاونمأابمرماذخكك كت 20 1 املا 4 مراح تيؤضل اعز هر طخ اداوئهذ اف مدمن كك رك 2ةلرما لرع

 النسا | هيزدخ لروتضي تزينت د اجا اكتط ناكاط دسب نمل اضل نيتاو ل يراجدم تلا نديتاؤ يشن

 ايف نصفناالل وشما انلارانيختبستفل دلتا فطام كلذلط ارانب نزح ميز انامل

 نسا اطفاونزو اوككل اهبل ادا امس لت نع تاكءاهف انت ١و كفل امص انهن ابتكرت نلف

 قبل ماذان ان || دو اغلا ةخصككرانفدفاونداضبلال اذهبي هريس زمليخت قطن ارنا اركذنال
 مثدلعماد طالت اكان محملا ازبخآقالنع ما غم م فججو إطغاله ان اخذ اور اذ امنت نرضفم الو يزال اد
 تا رتاعلا تلي .: اي او تسييس وردتاز عانس نبتت

 ضل الاب الج طش اطل كيف! لن: جلاد شغم مصر ارت كل اء تاون تال الجاف
 1 :١!اماهشمجا يل اطار جيارتنال ]مدل موته قب تفخيطلي لاول
 ةددو ل... ء.د .] "حى. سس مو سوس 9

 نقول ضال سزَعسي زعل 0 الات نحال شائنقلاعراثثلاءانترسافا |

 هيطمز ل اركب كوس ادا زمذ هضم كابن 113.2! يات ارتي ل خلع لول طا نزعت انس نيازجز شح جلع
 ديب اند عا علك لع ششلا يل دا افي غ المال
 كانلماجتل اغاباب1ل اظ اًموهعفافرت قه لم قلاببنرتالقالا نلجأ تحيول هدم انل هلال ارث اخ
 قبو أنو ان ه2 ناكر 0 انتل كدضان هنا نوال ةنةفش اري انكر تاو ًايْؤْعَم

 نال! تع كنان ]ْزلان لينفاظوتإ اةدذ ناك مالا دوج انسخلال مة تاكا: ل بل القاف فافانك
 فرعا انزم_ ليا فغدال ل او ظنذ از ذك انين اهاهن كاش انا ةوعوكتض ف ناد شل موس وبيض
 رقابة هارةيكتالل ذم لوس يزل تلاوات اطلاع ملبن
 اننا ةدييومجتما [ى متع مزمل قمته كلنا اذه ةنعحل تا تل اق ثيل نان نكك2
 مه (حناطننما# دانا اكلرنذاكتونل ايكيا دؤسكلا ال وضد اهنفذ نه "رسال ابل
 يجن, اناذ .ا ئيويزسواهنع كنك ل انمي زرعت + ب وُعِج نعل نيو اج نهر طنازهم"

 زيفنل اهتم زبنا يم ئاغدن طي امس نا نس ديت دل, نكي لذا فا أ !) لا ضيرعل ارضموعق

 3 حام عامك ايت لكقمتي ٍِ ننال: فلطن نونممد اياعالِجب تصوم ول !ةيئاداز اه لات اطل ازا نايدالا |

 ان اةشلودنشلا]ةمجالورتل التنس الفان كن لغاق هرم ىلاف دش الفوم غانم

 مانجا م اببز تكن ا ماما اذنك عونساوخ نإ لها ظن اواو لا ضراطْس ادع ْز انازو دكواد

 | مط اع ذ كن كلهه ضان لنج دن لخير كاكا اعلا
 ار كيل زئانز كبدة َمَو فء انين ابو لعلزا هلكت د ئه راق و ووتر ءلضال ل فور يروثلا|
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 ل ارذا اك هاد لش رتل قضم وذ لل ءآذْسَم يشرف دعا لخادم لعن
 دع انجن ندا نان كنب عزم .اوبعر سنن ناف كيبل اع اور لف من انتج انش و هيلاف شرا

 الفن بي ىانوح روز قلطناف لا لال دانا إ فرع تم لما انا ةكئلط ك هج تل هر دن )نان كنس

 00 ينل اوت للم تمل ف كج ىنل ١ ثلعد َص ديل اءئن دم ف انؤؤل طن ان لاف برع تورعاأ

 0 ”لفانياك امته لعد شنت !!للاذ نانا يميل ودمر طنلا ةزيتهل :بهطاد ام دج باد نعّوهور ايل نبدل] [نيةنعزي نع

 انتر نان احجام هيومن نار مشل هبط جي سؤ زعل شد زير مت عيه هو لودّسم نوعزو نعأ

 20 لنا فيوش دع ل1 كال و :طوعز وخل اايلع نإ طم نايا مثيل نضام يؤ اوْدَس تنافضحل ات

 0 انا ءاط لة دنعم ٠ افتر ضنل ا ناهرندفخ كي :رئزسو النا امي ناىبد ةاغبانمتكالق كل لونب

 لانتاج امس ردت |غل جم كتت الل نذا النت نال تذل افنفنلخ شان ثيزككىدتس

 شي ا انهن الحاسد وا تال كلادو راها تلا هزت د ددافلتعلال ل اهلالانُجاس تلا انءاكلا

 هلبالسضتم ل 6]نكعذل اهيا اكن عر عار ذهل رمق ااءاض كالئساان 0
 مَع لكق ب اههحي كنس اك ازكي لى اذنزنا نايت لب الاول افهم عَصع ري طن َومل امل

 باك 1015في ونوم ل كوكل ذاك واط الس عون اا اضراب
 3ك لضَرَمك دم موو تكا نجعل ود كح كوفر هضم ف اماو جز اطفنل لل امال ع نتج ل ءاوهيخ نتي ا
 التزم ناش كسا مزارع الزبن نال نال الاجل الوهلة لسسلق نا
 كيرا ناحل دغر سال افادت ]لاذع مضايف داو زمكتتا وتر قا غن | ناوكسِلَع تزن | بكا رع

 قا نعيال نوما اني الن ندانتمس نحتفل الغلا هاو نك لوقا اند ف لوقا املس كناد
 ليطظلازيالاعاَر!ءالعا عمرنا اوال ل انف نر كو اكون تدان زك الا ذ فكل لوقف بكن رو ب نكمالو
 انجزكر قيم عمنتسم موبعذ اهنا لمع اس ننككت يم ضوى اف ع م اهنا اَمْيرَح يكل نوم

 1 دل ميلا مادري يرف ايت هو حاهمماف مشت اماعميهنا وبال اننىرداالو تلال اهراس

 سال عَ تددرابنطإ نع ىو ناكر حري لرتل يمال ورا اطبق نأ امون اور لازال عناء

 0000 وهف يفض ث دلو اولا امتاتعنجلاءؤت ناك "لع ن]مافرل |ْحِلَع

 ليغ نكاؤشسإ انا اب ةاجَرْس وكل از وم يلع يال اونهل انامل ذر هالط يدم زنيع نأ ةعنأا
 دلصف [ءاحلاوأ ام رجملا او رغنل نعل اخوة افعال ش اكن هون دان قاما و كن جود موب اما
 نارها انش نإ ديب يخل جزم وخالد الاخت ثادعالامؤإ ادثتورخل اثم ]ههمباكف الاعور كى كلم

 مل اعابي نام كيتا اعجمنان اكنؤهنعدي ايتنإرتلاب كن ساناكهل اذه يزعل دري )كا تان اكان
 ةلئسس الكت انك مسا اكان نزربو عل اتبع حج يلوم اهات عؤمز تل التف كلبا !اماورميوهن

 جنو هولثفت انجيلعتلد داني هيل شتم مهرءاوال اناكمناكتاانال اهادم حذر اديعوه ل نرج

 هئانل انش ابع كينسلل انتين ازعل انبلَسلا بمكه ناكل اهنيك جوتن اكازتل اثم هدر
 0 0 اكل َكِررَج الو حو دحام طلال 0 انشابتنما

 قنا الا ةر تاكا ك وللي وع لماوب نانا خي!” لسنت الوثب اع تان شايإ كل /رساذجا

 ناك زطزدل فارغا ل هلم نا رس دلوع «تسه ا: كته اب ان ةضباف كل: ثزف]كدوسالاو

 1 حرا اكلها زطانلا ايران مشط اطل لاو اووف انل انكي اومطَن ءانلوالا وم اف افناكيم

 متصل اهتنمزب نحيت عنو اضنانبتلل و ءاب 0 ا ع مهصنر :لالتضلا

 نمنع نا [َيِلَصَِطْمَو هراتز ع طن منماعل ات اكضةر ان ابدت :ءاوكذاورمو منَ نكد نمور اومتهنم



 28 نلش ونمت تاموةر ليروهد كندزش لعن اكلنا انهضرتل ) اقن مختص ع ضا ازخفرعلا بهذ

 ا -_- دكر نشف نخنغلؤامق لايف ال اذن ثا اكشخ اعد دولا عداشتل واذ اهندائساؤن ىلا كين نإ

 ١ واكس رمال دات قس قدا و دس الو تننال لاو وج كو اهني سبل الكورس فو زوي ْ

 1 *هنلانن ةمزراوب ايزل زاناوءاورخ تاخاعتمل اطل لعل سزم اناني نين ةهراو هنداوي نيني ا

 نايك عفايتشلا# ٠ اهلئالش "نسا هانا طاب ننال ك2 راقد نا
 | انيىاؤئلكتاببت فران ماهل ارفض ق دوز ازد ى غب نافاس دعاثربم] ةعيشبل اذتلامؤ ان اكيرضقي ذجاذلاو شبل
 | 0 طعجاتيلع تب باتل انكلاب بلاد تس عون وتل طخ ةىنم انزل انت طجلاو نري! ء شنان و مايل نان

 | زتقسس اومن ل ايديلاب عند اكةنالوتزلا عسسل اينما يل يس ذل الؤخ توت يدش يثثف ناكل تال ذة راصد

 | عض ٍخككاواهل كو ووش يدم معن ليون او نضع رجرنيا نوط يكل اي ناعم كؤاس:يل يرض فان نالاب
 | نلطمانضْيدادأ اناا كمناتشلك ادلب ولن مذن زب اهلك ريتال مان عواد عل تانشالا |
 ْ | بكد دع ملم دان وجدك كيوم ويدين ال شالو 20 همن الاسنلا مام فد تناذلا |

 | اّيتزوب ااا لوو انج تلت اكس اان ب دجال ميلان صتنروم
 | تشد اما !هنمالط عال مك يا دعنا اوس كنب جل شه لهن اكن اف ىدلل خان اناث ذاوتو كر ال ثم ع نا زل ع |

 | نعْلَجِر منع اهتئزماءلع امكان كاهاجْنءلونسرإ رت كدة شيوع ةنبالى كل انج عرار ضن اذ طلاو
 | اهَتَتاك حان يمان م. انترنت كاي هز ملجم اناعص يمزر ا واطتح نك انرف جز, وطير عوض اذ نيت أ
 |نوكا# اويةفسخيناهاوفاو نذ مولا اندَجْوعَسل لما نيفاؤف ل اها ئي رع اهم تاما ن اكاف ال ل افخر اؤتجزب ل ضفل ا.

 مثئئاؤنام دنمز] ايار عمرو ااَس انيك اد كن يك ان مزعل ظلال ا ةًمال ا تدفاو دعو

 ا وي احدها ا عوج لع اوف نكت ةبهار ل اطلت امكف بي ناكت لش به]) لما مدس

 عع قلشف هنملاضرإبلزتلا ماليل موزي سودل اينجل عافانا نمل وخر كنمس تثار
 13! دابر ئلاال اي اكطحفصابضل يزل منال عوف ىلا كرت خلعذل اءلعسو ن طع رلئبضوم لينا

 بحمل اساس اللا غدةبالع مل ملم لك مابا اطار اباتسا اكان

 8 عمل علاج خو لع نزول لل تل طشاواكبما) ا ناهس طخ اغنام سةؤو ال لاذ طيتيألاسأ
 د طاسة ورا زاتيفرالالج وتبدل هلتجت هن داك انعرجتانالالنزكشننتنم |
 بمال ال ل اطكتملاثبنحكادعةمزباولل لاط ل تلشسالو كنج ال الك لف نقع ان تيد ةعزدا ام

 5 ناهمس ثمدق ىحنشلل خلان اميانوبالكعسيكال هان كدا الأ مط ئالم زنا طب نيك31 ءائمالا نهر تحمس

 6 تلو ري اتيحرل مشان ادنطلنْغعَرو نسي كق ااعرالو جالا صو يحف ايتو توم نادل يل خلازعنلشم

 تاكاتظ ابل الاغا كورال ىاالاتلثنمانمياملان نهنناهراعب تن حنغيزم ضم تزوير عقزيغزدل عينا دما
 كاشف أور ابلاتصدن نال ءاههضأل انج خر اكياه هته ل هلع ص تءاجب | طنا ظتعبأرلاموبلا

 | دهام ف كرات فا امش اجتاس كي ل اهيا ]طبي د كتم ضرالا ل اطعي مون ءامل اف خب امالَع |
 ليدي زو عضال ازعل 1 تلد هي ءاز همنا غيلحتذ اذ ستوك تان انظم مل اهنأ

 فملانيرنال ايمان نعل لسدنل انينبال نزعل ل هر سون ل انتين كعلم ل لاطع كنزب ل امج دهفلا سب |

 هي يجمل 2 انكم |

 قع هية الهامل اورق التم انو وريم نيم كن الأ رفا كتم ايو حشبر اهلا زي اخ لافي ناكاماد
 اه [ناااوزا للون ولعل اهي نالرطبلا ا كاب وشوف الالات شاذ ف
 0 | دانوغياوهَ اوه دارا فيل نض دنهل اكليل انيضنن :فالكاطناطا ناشر امك !انوغنا
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 اوراس هزم

 اهنيتدزلا كو إلسا اه

 "رجلا اهماححا جه ضرال ١ث

 دلت ءاغل تاملادافنومدع
 رمح دحر اهم ءاكحا زهط ع

 ريحت علان اعرق ولا انا ومذع

 دعواه زمدرافر هوعورشلا
 ةحيل يلو ط شن روم ماعد ة

 1 لعدن لس انانذ

 ذلك ةلهرح مَع ]نيل ان نِلَع

 متل زميلعش اب ا
 زجاهشالد ختان

 دك رخام 32 ل

 | عت ور اهي هويت : خلع دع

 | كلذ غال اء كحال الزل نايضم
 ا مدعم ال نيرا وركن سم

 مالا غاوزمإلا سرع

 نيا 1
 مران ندم

 ا ريش غل

 ظ :هنن انفاق
0-2 0 

 ال ضو طراللا د | از

 ا اولاد نمكرسلا> اهف |

 ا 1 تا :
 1 ا ا كزصترلا نصر رش
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 دلهوت صايل
 1 َر ”لطدنو انين ةركرصلاب

 ا
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 نزل الم ٠ :  3مي 8 0 :

 ثّئش تيرم جر ان 00 ا در عيولا

 عيش ا ل اننا عضؤممل نة ةلماافايخاناكمم يطال آيولالةلغس يقع يدم لزيوؤ لان

 فضل همن اهدالب معد اول الهاني ان لعن كتل ادوسالا تلا لس اًنليفاو ١ او انيتان ناورغرادا هلل اهينماد يعلن |

 50 الف نيل معَ ,رالات ان يضل ل اني لؤي و ازل لين اكلنا لب زن كيل وشي لغو 0

 ا تلاجلتسل انا اتصالات تطعن هسات شنقا روزلختنا ثنو اكييد هيف عانس ى السيدان نيالسد |
 ] كانفزاشرينالمم ازال: نيل 501م تان زا لل انين غور هولا ننس: نيكون

 |رةهناعاا وزو هاون اهب الخ الاب بحد دل تاير شال حشو هند |بز لسموه غل ]يلو ءوه قف ةريغت 2 «وشلا

 دكت شر هزوهواللدتسنرا يصلخ لا داع نطبق نيب تيجو ظن هلت ثا ظيبسل اذه راكع متر ملَب هو
 عما الا ال ئيزخيلل كداب عت مهمآ دكت ىلا دنهل عضو من جو زن شاكر اد قرش دابا
 ديتامعورجال انبعأ لا ماهبوتخام ئش اهني تما دنع نكيإ ايش لن نبه ايئهلنةبها) ال هسداهي سبب كاذزك كر أس
 َّط ناوي مورا افلا !ةيرال طل تلزن ناطق شتا اهم اذا شوت اهنيضرالا رشف زرت ف حا

 كلر نيسالاز عي اةيمإ) لل اف منكتسمملا و شتلات و صل لإ زو اهل عليو عمتغف يلم شحاءإ امة كلذ

 | قست نغ الا كاتي ظنوني ضالالالتت زمانا سسسال انبي اعوان ضرالا جل لفوحال الجنرال
 0 يفعل ملاذ آَعْمََلَصْش الو مع وانت انطي:شر طيار اكش جبل اره ل ان اءاّصاف ها
 ايلا كيب ناورلطب زيف ونس 37 عخش تس نرئن تاتا اوم اة ناش اانا اظن امم ينابماز ال

 0 ااا اطنءانونلم فخ اكلي نمبر خس كحد ممضاو |اجَرَي نمل اعل لتر نبأ فحلاكش انامل نوار

 ةوئلاتضاوابس باد ادب خر هاج نضل ضم غب © وبان دخل اطن نتنخ ل يرو لَو
 ىذا ناله ا::فداّضط لوما ماال مالكة لف الك ةمالإ ماك. نس د نط ىادر لف اصور ]هن زي او

 لالالا وم دان الزل نافماط يابا جالا 5
 2012 زيرة اع ةيدعا الاول اهيضاؤغاطؤماظرجم اقاباوزنا اوت نيتها نانلنن قلق ا

 اا هه اكل لمرات انيق فاتن طذان إدا اناوءدجت عمال جا كوهظلاو ١
 رتل وهش رولا ماجاني وجينكلا عيار متبل اهلي ذاك اوادنهب كركم خاملرطللل تاتا يربو

 َدااماباكو اناعايفإز ةوكلا> دعو دحووا ائاباملاوا انابيلا ابا عوعزالم نيزالف كمابمي غثعنلا

 0 0 !لكوسدفاب كانبلجت طلو مكان اناس

 ينمو كم نموا كح كراكلا نيت ماني تيبلالضزغا ملغ لوتلااللهاّضدا اه هو مالا عش
 0 اننا حنان نوي النِضاضإر كا ذالاف كلف انعم
 ماع لْمْجَو ءالد ينحل الوعغل نيه ء ناد | فْؤْطْعمَو ”انضيبل مههعإ تالنت ابتج عناكب

 ا | خب اعلا قل لعب ةووللا هع بنس ليتل طا ذو لم:د نب دامي كلاوتتتل ضب فكن فكل انا

 05 انبصت ب مودع همها حادصل عسل انؤيغل ان ع كار لع زعدج عددا ١ همجي

 ع ةماعلا تشكي اهلل نراها ئ دف شال تنام نقد نوكب
 قنا هايجان ا 1 ملا

 هر

 تروم 1 ف ا يعمل ا :حاف ضْرالا

 كل كلئك لمد امس نيبو نبل جر ىدانعشزع ىانل و تدف اًعطْمنُم |

8 

 |[ كةرزعزعن ]هن بدجا



 1 - 1 -_ هي 2-29 قد 4

 الا 6 8ك مايل تاكا ل ا

 ىل اشفنل اهملعيشن#ب ل نوما غيل نادى ضن تلفت نيل ج نإ اون ا اقل ط نعل انعم ل اخد أخ نيوعس لوح مخ

 انعم نحت | ايل امامتكلذما سس ع

 نيس خب تاجر عيت جور نكرر الا جما 'تاناو ىف ل رع ن ان عئاص ثنا

 ده دج خشم اذ5قص رضع 000 اتلغ كس فانه اكد َْع مكمل لح اضِحب موطخب

 ت اس كش يؤ انه نكت اوَسلف|خرلتل لون ايراغُوتمم وح طالامهئلج فا الغ ثان حارس اكارلججلا |

 اعلان نال اخ عم هر نؤدرؤمالا ةانهل شت نالتللذ كلذ نم تت ةداكت افي انما, لغ تاس

 تفائل انما دايخاك تي يي سا بم 0000

 اككاناخملا ني يدم اذ لجيل طغت يدم :ث! ب لاخعوتناكيفادبش لاهل

 ادفع امم ل خفماخل اة عجن ل جر لع ا! كلان قبو نضويتبل لي ؤق اا دع «ننيطالما

 كفضلاوةضز و 5000000 .نلفابتايل اطركم هش ؤب وعيت ب حر وع .انيلعا |

 ناعذاشانط ل اذن خان اايرابل نرد لل دش كلذ وزن ل او اراو قى كونا شم تجري معه نب
 انج كد زر نع ىف هفع زى شم از العد جعل ءاخل افلم انا شؤم وضول اًطنَن كوريا ازوه) اني

 5 ان كله يرككن اكل فقم اناباوضوت نما كلنخم كلغ ثبت لع دبكه نضمن عل اف
 ساءت دن اند فايع ناكورثوعتهدعد الل افق دادعتى اختك عدو ناهز كيج, ا اذه ل او هاهو ل انأ

 اة هس اًجملاط نيرتفش لىغنتت اتائْصٌو ل اطنصوال اذه فلعل انو

 يمن اراضد انملَستو دله ءوجتلد لل اننى فت باتش كل يصؤ ال انهونصو عايل اهتساماتزف داعم |

 كقزلزاكت 1 ياخ ل اذن اهم يضمير يؤ جدا انالقزم انف ىد فه اقتناع ايها
 ُْظ رن كلم هب نوعا تين ك يخل للكل اهو اهنا طغان داني د ذا مف غمض لو اناني سلخ قادت مدل نلخيف نام
 أ ىنل الثوم تاغ نكت ال اذه تا تلافي طع انو يونا الدان مف م/ىفادر ريش اخ ةاهنجرد افنان ندخام |

 ثعرطغإل اند ميغيمر والان لناهنم داثنغ لوا: مثلجات ا دال انك سن ضد نيعت لذ كركذ | ]

 كذنطوح اب عرشك اذل اوين اذل ان لمإدل اهَدَو يش اذ اهبجغف ىلوالا نان 1طن اهيل اهبحزغلل امامنا

 | كوخ احن طانل اوننالغ | لعل تف نوزم) عاخ وحر هج عع ضن هدد ف الأشد نع جيرعبال عحزبسٌفلا

 القير كاهن طق هش! اضم تهجم يفم- . قسوه وتاج غيل

 رعيل اهلاهتكاناداشو رول اهل اج ال طلو فو ول ةوْنو ار غوضمئو شم شد دعو لبس تو

 نخر ولعل لف محور عمن امن او ”وشنط ذل ذل يهل اداّسضل اب عتضول ل

 يعل لان ةاغسل اف هان فضي ىو مانيب هن اننا طن ظنجلم رح ب ناحل زق لس |

 اغطدا ماطاقاعت اماعدلغب نعتبره اهل اتت نال عطس ن الهم اير حام ]عاف ل يلح دري مال. ذم ْ
 نحن وو حلاو ل اهن يمي جربتلا تل اضل اهؤضذ اءاهجساهنخنن اسئل ل اقدار اجر سحلاو لوشن |
 ةيربغو رف دع نعس [(ح كفانو لع ناد وق دس اطانردشا اناغرل قبلا مات# لعن نم جرس رايها 0

 :ليوف تمحي ض قل امص نع اك نبل عن انس نين عري و ل عي عر نهم عض زر فسح
 ءاطبلا قير تحمل وب لدغ اكل فن د أكتجل .كئر لوا ح هدد جيتا طا جي اقع شمل طقس تينخ

 عئجلؤاوطو ناني هدل كتمت نولخ تنل عت 5 ةو ابو تربشعة مدل ةيضجبل اخد او |

 ر تلاؤن ناش لاب نذير نول وهناك: لهاش بسس ارتجؤ د اوفس تف دنس قت مح دا

 ايؤتؤس يشاع انا هييرع مسا ييعسما انس



 زر ال 0 ير ا ناقل د 0 0 : ا / 33 ور كيرلا 1

 لأ ودل يأ يذلا 1 2 نورا
 0 5 0 0 ام 0 ا 2 4 ايلا
 .. . 3 .٠ ل 1 7 مم يفطسل هل . داجلا لون 0

 يس * دنس اولا حالا اني ليكي مهزب انو كيتو كبد فل دةيحات لاهل اداءزجذ

 7 ردى ال ادع نير دعل كمانسوب تل تقداا الغ دل ةوز دز اداليشعم 0 7 370

 و -5 . ل بانو فشلا 0 ا 1
20-7 6 

 كافل ينعي انشمرعورثن لمدخل تع 5 0 ١ يا :
 لمس

 د ودفن اتا دع بزعل اله لصالح نمل عام نو او 3 5-5-0-7 2

 امام لج امزح للوق كلنأكت اوس انياعرجرضا يلع ضال تاطع يضخ رند ل هازءلجراناف | 0 5

 35 ا 0 تلو اندضنت هادا اطايطتزععا 2 د

 لاك 0 ا 1 ا ع م 0
 0 0 افا ا وعلا ل ا 1 ا

 ا ناك هاهم
 ١

1 ّ 
 دنع[ 5 دايو تسود ديلاتل 0 اهنالو مز 2 اناا ريلي | | مقرب اها

 نام 0 ا لنه تجمل انماناديغاطلاةطكيلعتاعاناتلنع | ١ سعي ا
 7 اكد جك جل جرب هوبا نخادإل ادلع التمس اوبر ل انام نم نل عفانجل اف مز طف نآوزم تنسو تاب لم ثنلجّورتالا ١ أ و 0 7 هيك سفن هش قَد :ان وره ماي 00 اهنانس ننورعل اا 0

 1-0 | . م 0

 نع عزت هرم ]ماجا ماب قا اتا ةرعشو نات منوه دخلن |ككيل انابتوتي تنل فناء تينآف تش | كيا

 ضيق قعش نلف تاكش اكعد عزاب ثنيب توج غر خا> تيب ف اسيل[ ةنلخداول اري زعروصنم معلا 0 1

 لاذ كلل عسا نجر حل عاد ادبعز مهرب سرؤهج نبعد لع هب رسوما 7 0 ا

 اناا سن انااا نو يطل ال اعمال مت لون فان فال نخل غد 8 7
 ا ع ابذثمؤبوهو امر ع كج ا 7 9 0

 .ةالول هل كم1 الان شات قعشمكلا نيا رتلوتشنؤيتط !اناديل هت نامي دانت ل بطة زها تالا ايحنل*/ 3 9 رنات اةيعتادكط تايلاند ااوططي نموه سيال. از*4 راو امم 3 كاطت ا .
0 2 1 

 لتعلن فوم اذان تظن اناا 5هض نا ضن صان اشيزخل لن ثياض قخلزا/ادعوح ضال نيم اناس ا 7

 زال كانتا غنت دن يديره ل دض ذا ئ مرسلا لوحو ظ 0 ن١

 ةاكئاض ده نطن لاَنظ ا الل اخ دمغف 1 ذأ عرش حا مارك اكون ني م ناك تس يلو زد 7, 3 امل
50 5 7 | : 3 

 00 1 ا تبصانم اتت مالغإاءاو اهكبانوعضومم أخ طن لإ 7 م : 0

 د نزمإب نوت اووككن ا يسمي نادك انهطتض تتاكد اير ان 13“ يبرر” . ل١
 'ء نطاق تاق هذ نايا اله لباسا نبال اطل هيب ةنافلبتاوكآد د | 1 ١ رك

 0 الش ا رار اندوحن رن امئيهاذ اذا مانت ان طنؤجاشلاب,ث وعد فتن يسمو رف ١

 وعيب 0 ف حلوو فاذانج شل سات قرن نان ديح هيجع ان جول راند اف ن اكو أنا دآ ١ 2 1 و

 مارلا لع انما يزع م ريو ذاك انيلاعل ا م 314 18 ا

 ا 0 ضع رك رجم لير هد دك مولعمل اهم ءامهندات و كل اوهف ساو 0

 : فلكم ان كءاكشطلاو اًيبزعل حل هل اد تورم اهفج لات ل فاني دل لميا 72 ١

 0 1 ني 50 ايد لف كك اواعطغ م داهت تاق ابل اهمتميل مواطن

 لعل ملا صن :كهب مانيلا صك مصر العر لج ثوب نام! كب اللاذ قكزر فص عص خفولا ولا 0 8



 يب تاو "نار ع حبب رهو ونفت ا اك ونعم ونغم نكالبترالا ر امان

 ممن م1 اخذت كتكو نيل الز ظفن جل ايفون احزن دبلط 7-0

 ا رالي النول كلر اوعي كح لزم

 نعيذخزب ]لع [كك يا انبكالاب خال ابنك انيسلوانط د ييوصْماكي دش اهيزغر الا لمؤج كف
 شافو كلل نزعل اهي ت هر ارهرطخرلال انامل استجب لل الهي اا اطصاضعب فيرتخال اهات انل ل جس
 لاا لبس ملا غل ب لاف كتب6 لان الاه طل الغاب لامي لهل ملاذ تت ناجي ىتفن

 ةمداهغليازعيطع 5 ياام كال .نكم ناكر يل ل اضحلانشنلا ميسان طاف ساما: ن ليام
 للعرب ابا تلع] غانا الل ان فن ب انتل الا نكن ؤم الل التوت اوووف ماوعتنا ل اتت لضل انتل
 نخانالإ يني جلاب مج علال !ةارلر صم ال !لعنقعلل ذقن اكينومالللز 7 3

 و نافل امال لشن تنم انتل وجسر هروس هيدي

 العدل !ءنال فل خاذ اذ لاتيني ن تسال س نوم ا ل اناهككا سالت كافه دبل اذ الفل اين نتستحلا

 لان غلا امان لتلل ذئب افون مدغاالو ُلَعا]] لَو ال توضم !التؤخا التجاره

 | كلعناتتملال اهم بلي ]ضد ان كرب نال عن كلل اناس تلات الل ونس: فدع
 اورتن لت] لي ولغنشمطن نادل نبي سرا انا نوم ال لن امج ال اهله لوخد قطو نعتلنخ خف ن اك
 اجا تنجو شن لنا نإ 2 اون كل خربوخنفغ ل لج ئيلإ ايل اهل اخلل ذن مالكلا داني ةلز للص
 قس بابا كمي نلت اوءاوتل او العا ت لشن تيكا ال لاهنت مال اتلعسطَصَس الور

 دع اهضاور ون لرطتو» "امض اهيمنجل تقغان .مماهرتمل الضان تسحلو يوسانل نعت مداخيل باقم لاغأا
 رت اهيوهري يعم خم 11111117 الا اوم اذ نع زم اهطوةردنص ٌْ

 اني اجاني ركب ة لك ل الان ت نايتس أذفؤم ثراث لعوذانلغضنل كيو |

 اضل ملطوزوضل !كنيمهيلعانءلط اللب يترل ار سح اونيزو حال تلااوثبلو اورق بابل العر سانت اوداوغلاوميواحت

 ايم زملاء اها نام ابكر كاشا انانَما مل كركاش كاش لبكاش اركاتقأل ان خانل لإ ااهْسَقو

 0 اطسو و لاا طنال حاصلا وملء اكبلاب هزت زج قز سايل انانداوضا اهي فز

 دام اني افرام_ قلن اان لف ابل نإ ة فلك, ناوطج د ع]كو فخيو دخن اكواب انْ ابادادا

 دصلا را اغلب نان تمؤم لأ ازتسنسامزلادؤ ]ممن ل ضغل ا. لاغغ كلذؤم الاغلب دءاكبل م2 ثحادزضتم نر او ا

 ةكررض اررتبلف ضع اخري وتل المسن نوم لي اعقجيب ةالشض نعال اواقلإب نان نفل 2

 اول دلو الماما ةيطجر نموت عال ادن هاما ض انغام امم لاول ا
 ع ال لزم ا'نعينع انام 1 دح نتاناّصعز اكعلا بوت عفرريمشنل ا

 ا بروس وطور عمار ناجل ا ردود 000 هييداشاخزم
 للجن قؤنن كنان تلف قفل اراخو قتلي كيفس اع نادرا هي ويع لس نيرسلا تاع
 هكبننمو حد لاذطإ:» اهلا اسير ان نموا ماو تنال خرم ن فراقدانل ارخودي "صرة اعالا ف كو

 ٍِن يس نموا يدع < "ايذل اوذ بكيس كنعد زيلمتل ادب
 هلم امانا ماهالخنت الضغلل الغل را الولع 6 الخان: تنساني بكم كلل شيمر تخجل
 فز ل الّصشا لو تان لا افخلإ كتلي رس واذ اجر وعنا
 الاربع يفض الشماع اماما خت الذ غال اغفر قمل افةلدللا
 نيتي اوان تما الو سالل اطخل اهلغا ! ضن ادارع مايل خانب ثسل لنةقمل !هلغش ماض لونسَو ثنو

 ْ 0 ا ا 0 2
 2 6 ناار ل 6 7 ا 1



 سل اهرعضلا ارض ال اشلخ كل كلوش ذلوفن 0 يا اال لام
 ماتدخل ل201 ال 0 يب هام ممْن ىعصانان ايش ع مج ف عطشان
 ا لش نهوخمل مود احلي ماغالختر اكو اقذف عملاق هن الماسح | كساب لومتوه نسخاوإ

 ب دعا ضف الارث أكدت طوقل ادن ميحانل امنييلعل لذ نيل ضلال اهرباهن حل اكمنزشلب *ياَءلخ م ١
 وت وح اللاب اناا نال ااواريم 2: ىتلط اهوا قطب انغت) انعاانماول انف نما |
 وحال: نيف! النزل فرز انجنعا ايدك كرالل ايريس اكو قا! لاف ل اهدضف فنون حت |
 تاما كر كةيسل انا انزيم: شعم ثرانل ال طاف سايل افا من ا عت كب ميلان

 نول اتا نت م فرت لهل وغفملل اد اد راب ايوفل :١ انتلا نال تطول تحف ومع اهتم

 كروطمد اا اذ لاذا نعاسوللرعنانن هزوف ا تر غانتول ازكن ان: ئياوزفألا :نتاثات|و تانزتلؤبند ىلا

 ْ 5 ام ترا لو ثوده اع تجزحز لل قاف لمن محامل لفي اضذا ارز او د 1 لاف د جب تهشاؤي ناجل

 أ ل افنتلباطضإ للف كونه تجيخن للان صرع كد انه: تلج ل كات نامل اف وتل اف كابل فانه تنلص نيلتم
 | عتننكل اانمئحل اةياطقا) ناد تختم اهل أدان اند ةونلاف با درا زم اذنه تلعن ملزم

 منغ اف ميتا ظهءف نها نكد نبال كسل اناث د لين از رلاخز يهم دما لاوس ظ
 ْ | نجتفك ,اع مانا نك و بتم ناكل نوطللقا

 0اس ادغ زينك لا ايزل لت ضيقت قت نان نازل هنت زاظل ا مهبط تاكتلكم فاول ١
 اعل كو عاام الإ لانو راسخ الن انل اهدار مزجز نزع ةسلا يملا
 نال لتقل دالاانمحاطما ةانل فو لعبت وباب |[ تطل اناناس ضن كل جاونلا قلم كعيطن .

 | دفئا نما كك ؟نْئلَداإ ةشيكخ غل المر إو وتل كنل طال الهط فداذ ان خلا الو فدا ل مبان |
 | ؟ادان وبكت جاطفإتيسلا# 0 هناك يعمم طاع انور كورلا

3 0 
 ْ مخ وسر قلق ناب ه١ ام هنجزراومو فدا ا لكل ةنانس ْ

 ١ طلت او عدمت ناضبا انتا دتسم الاسعار رنا د هل : اع او دعوت |

 ا

1 

 اح نينخيزخنراوهد كالتساللاف ون وطب < هيوم ضن أومن خب ةرانلا همت االزكران تئاطخاش از اشو
 2 ل
 ُ ع وب املس املن سمان شلون ظل عوز عملان نل تو ضر مال لناكر 0000 ,:وعدإعنز انو ظ

 1 تح ل لاودضنالا خيران ثني كيلف ضنا نشا اال اهو متاع ذل ! نه نفى ولفا م مخاد اذغب ١ .٠
 اوف |اسم ب , ليج ضر ندم از اء ابان“ فوفو ضن ا
 بحمل انو « لفل دتمل تكل ان انبسن ناكوتعل اكل اعزب ليم ادن تيزعبنا اي
 مان! ] خراف إظيإ ادلص وح شجاع سساو بث انمئداذ تراذل اهيل اندل اخجل اهات ا هاوس از اجل كم كلا |

 اذا انتو رع شي سارع ضومملل ازيا ءضْول لفه ادع اهلامآحر تكتل 5 ايت تا ما لص

 :مانلوربتر ذر وماهو تت ل اطضزموكل انج انانا مان انعضُسَم قفا مهل اذن سب ذا اخلق دابعف

 ةوياتسسسم اةلعشالس هداه متذل ار رام اناناشمانأ اند رتسولتسيراتكا

 عضوم لخأن اف 1... افي ا يسم :ةكمانانا كانا انعم لا اعْش لصرَس

 010 .انلياسلةلثعل هيباناتالباقل ماهل قاكاذلن لخوض ةكءاشلاب' ندا عانى را

 ا ذيل ماسة حول وقع ل ا ذا. اجد هنااا رالي موماشلا | ا

 | نجر جملا دفا مذ اضل ال! |ولحتتن ملا ةولكو لسا كاتم تالا لاذ طن تدعي انا ْ



 _ْ سس سس اد 1 لا محمي موو "وود 2 نم 4 يل ماض اي ا 11 8 - - 9 "0 3 |ةلتلخ يد سو ام ا ع

 | كاني ديرما وتلا ابا ماقال ير ابسموو نا اتد دمر خللا |

 | ميتال نمار ط غادر. لتملل ةوففال انني نا نطل ضعو دا مزج لا الكتوزمد كتم
 2داله ظمابلا دنا اقلا لونها اانا. لطول انهما امر اذام

 انانض نيش رعت نيستا خو عل اهدا تن دتْل لكلادايم اينمويع زارها, نزلا
 با انتو لكم عدضجؤب افتر !اكلعشالص ىتراانن نسر اا رام ككز يندد تحلل اي

 0 لله يت طاع نين ىلا جز جلع يدل الع ساس لوس جل ايبرنا فلز
 كالا 3 مرطب و ع لا

 تطاول وينر جلب لزج لعل ل فيرنا ةلرايل علما ||
 اتضايق اند كلم م :اناضامإلا تيزنف ضان اك<كل ناكل نإ ايرمْلا
 فضي كتل[ سؤل للامم هالتع شاول وطيز نهتم ؛رختا لعل منازل ثعم اج دنت هناك
 هنأت نكح مايا اذانم البال امن نكد انهم لاي انفي تادنرإ: الل لهي نا او ياش فلست

 ناو ءايلإ ل خبن ذل اميل لنهب لطم قتل مير مل ابا حل هت نا هل يظل غب ىنأ ٠ ريرل فز لماطب
 ترم : انني لل هلل اهالي اهلخخ ان اخلوخر ثدر لن لوط ) اهضرت ميج لن اناورم جول / ل كف ثلسم م الامان

 سغيُم م لوي ن انوصالورل كلفة حل ال طرأ يخل !زماحل اهاضر لن لزمو تلال اهم الخد سيرت انورل لوب نال اما

 اول يم لشملاهلخر | جكمحر كم ملابس نضورل نان ةممو اذ اعلانك ايف ل اف اجاذا ماهلال لقا

 00 حلالا نعنمسرابحتغم دعذأل ذهول طلا اذ تسلا زول نالح و ءراذب زل ايران
 اذانتالا ام ل اناء لتجد ملت اناو نيج انا جزم اذه ضن ف تل ظن مؤبل اذه غال ]تاو ] خا اوال
 000 ادوعغا الو يتذاتس ا ند تضاف تا رخريسحلاو نزف نةبقن يسلم ارامل تبل يجنن

 لسانا نم لذي ناكل مضل اف لزن حمر اجعل وسل الذ نكلاو انت تاكانا نزور وعداد
 ل لس مانت ماما شل ااه ان نيني ريو كين اعدل اعضولا ايبا تنل اسم س تاور إم

 دعانا اوى حلا نكا |اننؤ ضمان اصالستماقنصالي طر رخسا لانوس لد يخل اهلا سارعي انالا | 0
 قاض ويل هنزل 5 انيصولإ انينادل اه :ىدلاف م مخا الشم شانءالاو جحا مش انا |

 اعل الل انخال انناب اير انبتيجزعانب انحاضخيرع]ع .[هرش سسنزابا انباوهداماطتبن ارٌوعواَنَسمْمَا|

 او كلارك الخباز هةف صو كلام ىلا ذقت شبان كوي ن ادار !لشغا اثلف :يدكتوإةااجلك

 ب الا ل يوط بضو دوعز ن ونص بحاص فر اغرللاقب خب اكره ا و ءزئجابا

 3مل الضلع مْ انهش اوراق ةنبجو اعرب تساض ذالك ناين خ رهن اكن ن:بمؤئالما انلاظ

 نينشل اانا اوأ ل انداَلاَمَح الانثي نفل ال تجوب اذاعه ضال زغيومد وجب بخ ج
 ايليف نزف ومال لاثل امومه خ لاثت اناث كاتب اندزملاوثي نايل خل طعما
 000 قاف ناكنانل ااهزيؤ ادن لع قس وؤبسلا هكر اهون ضد اج ناعمداز نان بن كيلوا !اهنم

 نَا مال نمل انت كلش ال, نونشلا وولدت ثفد ناعإ ل ناجي هاتف تن تم كلم ناك

 ثلزوتو عفضجق ل عناخجل ات منج هن دواز نعل يتجول ب اهاوطو نيم ال ادب اهنعم ضف سمن
 نالززدتد نهلانئماشلا] اوان مسجبشندأ 1 نهل 0

 ةيورابتنت له كا لوغجتدنا اسال هوم ضتملا اهلخان ايف عات ماد اش ف اظضاحل انمتدف تان
 لكن ال اجويكشل اذ نتالي طهيها جل تا دقات
 ْ ينبه عضو دل كاما نتلان مث دالكو كتم |دلءاذيشمدلكارت جور لكامل كل خدن هدول ضتيذ وةلغويمل

 5 7 0 3 ١ ا 9 ل
 0 ل 3 .ناث م 0 1 21 0 ١ 0 162 6 ا 1 ! ,رثلا 5 3

 0 شا 1 فا لف ا



00 0 : 

 2 5 7 و

 0! 1 م 0 1

 0 انليزاتض شاهر اناناعذل ل يالا الغإب الع مغرم تاقنبا كارت
 فضا للكل غي مكرم هش مانام انمنكت لت نقعد

 اعادت يطا ودع ينم هان اج ]يع أي جلخ ”ةرضغإ
 ' نمطسل اناني عنة لطلاء نتنلوان' كوت ال دننا, وشيخ رع زوعص مهجن الع

 هماشل لتضفف كلن اناث إيرا اية)اغاجل از اضع انتل جرن ةدَضْؤ ضم: ل!وعدانا|
 00 .اطا اغليك نمت تبق | امم مالغل ايفان كلل ثنمتغ همز يؤقشء ايطنشلاي |
 الخ نات تو نال باها اتا ءاملاوعت نانو كاي انس طعس ولان
 ا فد و هل نولوهي اهتيطا نادم اها! هه ل اخذ ذنب مل اة مسج ةؤلو ان رشم عتتلالم اننننطالاف |

 لش يوسسعم 1ةنذانسال يمال أركان. نول لانتشللؤعناكوخي ولالا ارز نولي
 | لهن غتعزوع اك نينمدعلو جاجلاننل شتت نمل كل زهد حا ثقف نات اواي نذ انش للا حانلا

 | لكقي خدم لانها لل ان لاث هال عإو تخاف ئه شمل 6 د ةسظن ضو :لطرتع

 ظ هلة تلهجل نات نه ع ابنعت تن جاوز اسال تدان! لاف هش نها ناض ىلإ ء ات عمقا |

 | كالا اب فل )زر دعو ايتام ديس حش لج لا] انوع شان تلفن ثاح جزع مش دحر ايل ادن تح

 كنظل امن يبني للاخ انالتطال انوار عربقيفش لل لانا ىرت العا ةيعابل هليل ورا انفاخ كنج دإ تي انلم
 ظ لافضل انبي 0 لا الا ظ

 كتيلاتنل اهراس ةاَدااْو سب مادعإمو ا

 00 نوت هلم ءاشو زيزي
 يد, [انس زد اهلي انت كه لاقالاذنتل ناك 0

 0 3 م -

 ؤ قيادتي ا ل ذياب تجاذب تثان 0 2
 دول ةراتملزب يقيني 0 - دولهم أو ةديازتاةردك نا سللزب قي كتييير. حزين يئالطر أ يااؤعتلحم أ
 | يبو داعم ةنايم الط حسارامج ان طيلزا :نلالها: لمدن انهو عمل اكيع

 د ٍِس بال كاوا ضع لل انوا جد )عاهرة نا ا انين كعمل موناف انهن اكان ا

 أ تونس [ك انرتشؤلا انئانلدك أيعب كلاجتنوباددغ دانه لغ ناكل تقل نمد
 | فاز دعوت جاومم ]عزت عزل مانت لعروس لجل .:القيانغمر ةمئلة عفت طارت أ
 تن دتينحب * اخ سار ش ان و ظ .اجتنانولخ دل اذأنلا مويا عش اتومث 329
 نيشان دبا كيج نضل اخ 1 ا نَعَمْ انلعف كه ابيع

000 

 ]فور تووكمبساطل ايدل ءاعأ 0 0
 ةدالو اكان فايل انظف اوفنادد م هللا ينجم 1 ا ااًصيأ|

 هاجت رتطشلاذر امد امل نخاكو نأ ماهل امن درو الم مس رخو شف ول ل اذ !اللضبفلا|

 ًّ نا 0 ل رمل

 | ةلافتلع تلفت نع فاول اإل اطي ه1 وللا هما و عع ْ
 ١ دلاغنا ات :3 نووي الهنا انه ل انه ايام تْمب كقهعرب اه جرم انل يزد هانا ايف ذضلخ

 ؤ كلف تايلر د اتجاه نزوات انكي ينجم وه اطراف

 كلان اخح ا اج تانداشت ىزقنات ال ا ل ها امال اذن وزيا مالو مهرس انل دل اذن ثلج



 | ية كيس دي عر ةياعم 2( اذه ) يتصور" هني 1. ور بج ا جت اي
 2 ١ مام مال لاب تتيح ب عي

 0 حا ننوه 080+... از> 319: .كاافج 06 اغسل
 نا بيتل اسس

 2 ادنوا لب [2ل مانا اجت دنب لافزل الع كلج هنا نازل از النمر فج ]كول ادض دلو ؤث ال اذان

 هير | كميه عع مادته هزت ملم اذالا ودهن كهلان اراالعأي الاغا رمال غجخ ايويجرساتلا
 تي م 0 لا يدون ارزمالالكو كلن ناجم كلط عن انلؤ تتحد لمد روج ادع
 ” ب يأ هن اباه نتاشات 1 ل هدا ”!اننينمل اهتعليل الان اع منش النا
 <« يحكي | .اةطالةهفاكتيحل اه ةيمرخس ةركجر اطر داماابظ هدايطا وكل اول زج اكنائلدّةنطع نزف
 2 1ع وانها ناز انام ن دش نانانهنن لامه اكوامشلا أكلادايإ تان فان

 ها ايم رضنلا نول متين شل اءاهي اصماهز متظع ا نمور اذ نال راد مم

 كر 2 ايي تانيا انزال نفل نكت يهل الاديب إو 00
 0لا | قناهتنؤبك وسار . لاه ال و خاغيتك لمح ارقناثالا كك ترطعتنر اخ
 8 لا يار غفل ان[ ادشيف نفل مل نذاننل يلة مضمر. راؤإ طنمإر وطنا

 9 أ كنا اضن لان دنع الع مي كلبتكينال يتلا ناكر كن !كاءاطنتب لاس ضنا افنان س
 نكح بر | | كقاطاتا نتي ترض دنقل هزي اننا تاق اغاني ناذب الا ذل تجد ونعتز
 0 0 | هباومانهْنَجُما مس بصل اد اه ثجيخو كتملاب ورع تلط ىباص اانا ثكأ نإ تتاخر ل ف

 هيد كرإ | ةضالتومل نوما عتب زاك اسلامنا اناللؤوملا
 0-0 | ةدليبكنسر مر ل برت ]ا )ةزاذؤعز!تانذدن ني دصئتم ناسا سل لال هلآ كم ونش جخ
 2 مل | | ٌهَلْوَمَوِلاَتَمَ د كن اهبعمِنَسَص هضنوكتت اولا انا مفعل انه كل انش تول نااخزيؤملا] لافو

 2 ا امل نو ادا ساعات او امس اجلا عضوي دم :امداني زاب كد تكالوتالا ورمل
 .رض تح | || "فيقناكاذننيخو وعنا ئكتوفؤنلالض لع عيقحت )ناكل كلا دخال نايل ءاشاوؤم لال اذن
 اال ع ] انستا نا ايطار نفض ةلعز دج ؤماح كر الي تنال زرق سيل ادله ديفا
 65 5 وو ظ انجل الغ دعكمزبال انليا حاجات الو اكان« هنعر بق ان ليل متاع رحل بج الا تبجتخ لان
 590 رز / ب الس اًيكرد م ءلظل لف جكنل لضؤي ظل زناثلع طتل ادخن تف اموت زل هراانوص
 اذا زف يأ | ةزيتجطتلةاجاظناوننلةيئرتسا لست د جيو تلقت هواناعإل منشد كفاح ءاناكت |

 ْ مامون ق اوت بلا ندج و اتيت ”ةدج| لام شنعناهئلتتت كويل الزعل اطلب ناكرئال كال
 موو وعضو متم اكو هل ل افداجوخ اكيكجركوتلا |
 شا ملائم ن ثرتهن طتنكر] تل اماهنائض احلا وخشب نأكل انجوغ عيلان ردن العم اخ )ظن
 يجااهاداهخ بكل وبك ازيلاييازاينال سمان نتن انلج تيفوعتناعلشم
 مَعَسْيل ل اطل كيتسانل تن ايسككا عت هدد دقه ديل لة طل قع و
 هئئا]تل قتل اضع ممل ببكلا ذل سكت اذان خل اتم توقيت تسقي
 00 اا 1 رك يو نيم زنق :اتلزلكاان

 هعمل يلا وزتسادب ومات عي داخل ىلل كغم كفن تارا
 ايي : مطرد تجمل اهينكاس نا شيل عين نجو ناثنل 3ح دخو لدن عجاقغ يد يل ابكت اانا
 ترافق وسلا زجل ن لزنلالق يعن ها صيتلاو نع وبس فا وتل تك كلن !الكْذَعَيَحَي
 نعل حرف بتعديل اَيك3ذ انهن. تملا غي ظخن ا تكس انه كيل اذنه نان تل ا اناد نهى انكك ضب اكلا
 باسو انعضؤ ين نركركبل ذآ يزعل لزيز ضلت لذ كلغ دؤءالن اد هذي كتلة ف ؤس ديل نكت عايض
 | هان حادي نكت داني كك ف لانك قنا فل ا نك كتملالا جور عسب جا زب يخول امس بجاش هل اذ كلذ

 ا 20 :
 0ك قا 2

 7 هل ا 0 26 ا 60

 كيل 0 لذ 0

 0-2 ءاشل اراغنا

7 00 
 طفت م
0 2 ْ 
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 00 البز لاو لنك ضر أ ب كان ةخ ايجالل ير انف ! آش ناجم
 | ةيلاطمو لا! د ساندرا م يشع ةركتعل ابو اتى ميال اروع نعت جنبنا يزجر قع لتب نب

 اهضرككل اهنا كضي طم يارا اك دما رح المك ق نأ مم ايادخب كياشميل انلخد رع لنعا

 ' دل عض ع ماع متفملات رباعم ,وععب قف ايراالاخ ان اطر ل عسا اناناس ا] انجل

 | الاتشاملانل هالي ابل شيرت لليل ءانل كبش .ااعيرتحتا صول انبي 0

 | ضييغزع أك كلت نراه نائل اهون 0 د 5
 ْ هللا_تبن وة قوانينه نتت زلم نجزم ل ان تك اجامل كاك مضت دخل ! انااا

 | امَكِئي ملفك فر ومال تفي كد حم كييزفل ال هنفب ثراغ 3 تمُوْرلِما تان دكبا «تلضلا

 ا يلع فا امءاداكه بد انغ كلذ :نييقمهملحكك .لعزمالاد نمل ال خذ اون معو لزعم تدوم اخو تل ل ا

 ١ كين لعن افتاص اول ري دب: واصلا واوتم ا ا يا اتا مكلفا
 ١ اصرفن كنءاننيبسؤإ ابار عدم كا وال ند ن) بتم كو فا د تعم كر نط ذا ضشسا كك فجل اجت“ |
 كلش, كاب لسعات اك يلم رنات لسيما م كنإف نلواه كرت قشلقنن |

 رظالط]لن ربل نال * نبوي كلذ نتنموإ يالا ىلارتنلا تءاتةدإ م لو اا هنتالاق |
 ب 0” رص قاتل ملت يات الا ١

 قلحْربَت آن يعيش م *ىلو رم جنم ولع لل وهي هز يك وكي تان تناك تت تكمل 2 ل

 تطلع ا تاخر نجلها كلوت العا ان:وجسةلا اوبوختايل كلذ ةذات اة دين نورس تاجا ْ

 زكطارجورحوقلارهلا بدا يوك ذل ن| وتحل ةاعرط اوما داك طل
 ديلا ثا يتبل قلاو نميز غيل اك يج :قللماو 1 مايتم اها إما ]سطل نفيد

 لا تشات مالت يت ماوي دنا اذلدامملا نا كيذا وا ى

 ل ل اوه زكونل ناكل اهساب نب وغجت تنم لطلاء ادع لا |

 لتنال انه قشعس د اسلام ْ

 أدي ل1 ةرلظل ادت اومئاذ قدح انلماودع يثأ اهل فكك نان وعن حرلمل للعب وح اشجع

 | الايك قات نو هذ ناس :!اهيكوتو راصد ناتلا 32 اانا خلك أ ا

 لضع ننلجلان اذ تال ل اند ءافعر لح تف نومدافإل يقفل عضو «ؤهو فيصو مام 1 وأ
 ا الجان ى اند ناكاز كويل انغطف كيجن تزرش كنار طالع كنمع ضن دككتتيإ
 ا 50 وهو كام للخط نا امال لاتحب ال من لعاد اال كلغ ىلا:تككتهز أ ! اننا ع شاكو

 اقزقلا انفءافد بش لاف سو فكس ل اض تعرفو و مولا فانت دل ل اه عر ع راسب نيس تن | ْ

 0 النادل ب لك رن تس تلا
 لل لع قنا وعر تطل انو قفل [تانلاو ةيرنلاو كاف كيس مرت انس نزلا |

 اة! ابكي اهتيلد طب نيبشما ءاطخا غيطخ عطف سحاب ءارساذل اهخربم انضر نانو ومذتل تغب ادضولا

 قفز هن زج ان امضارشم |ك عانت ناي قتيلا لهدتانفا :انشل توضع مؤ عنج |
 درو حال عسل جا له وكيرلف اًموانكو ارك هيا 322 مانع طلال خرن ثتفرتل اعد بن ا

 | انهت نذخانأ.هانلعان 21 تالانهتح لوني لل ليغ قتلا اطل اردتم ءاذتث كلذ اهو ودام صي]ع أ

 | نهج ر لع الل ايا نزيكرأ يس : عاطل مطمن حلل لعبت ل ان ثارت |
ز تم“ دا لهزع مالغل نال وشو حزكلا هيا ع مغ هلم |

 دلع 3-1 انه دنع طعربا وكت جب جه



 | لحد ودشع عز التت فحق ةرلؤذلا كو نيب انداشحى نتا دنس زج اءذ نينشنلل ل كلا امهلع منيل سحلاول
 لَو نتبامبخو عيرادسس بحر قست اعد دد نب امدىيتمخو عيدا قالا عد اجر شبع بدال ومر

 :ءعار يهز ماس |لكونمل ازاك ه5 ىذل از[ ل لوم اليت نومبداورهش |ةلسَو دسم نؤعبر او عدا

 00-0 صه يننهيل لفذن امه اللام“ داو !ةاكءران ف ندد اني فونفى اد نيس ىلا :نبأ نم

 د مال | مناف ملاكا ليَ حالم ىنادَور يش ط بست دنس نؤمن داو كحانشمؤب لول ام رضسل و قاثل الع ردالولاو

 كانه دتاناكرلاؤبفمد عزو زنيشس5 ات نوع جام كنتباب
 رتهل عال ثنان امل اب تغنل نير دش نافع م ايمان ئرريولعلاكذ التف نين جرو عانت لجن اناغ

 او تيه آد نع روك لج قافعورن كسب نغ ةانغز جت .نلعرنسس )مايو لعل اسال ادن

 موب هو مزن ادلع ماخذ ا(وب نك امزسانل نا ئءلرزول اكدوا تالا كسلا رمن رتل زمان مهد وأ

 ءانين تامه عاقل ضر او الاخ ونص اذت ب ابل باد للأول اذه ربا نلِاَحخذ اسانلل لج
 دتحا اجر انا نج در لما ل خل جوي اطل تامل دا هع ىف ملخالا همجي لون زرنا ل عالعر نوكم

 يضاف ونلا مئان اهىنندمابان مز ظلم اكءاظه اظن مااا طنا مه دالا لج تل اثر حندبلا

 لكل سوف لالش جا حقا عاد تاكوذلا اشتي احدن ليف امسم
 برلين ماوم ام ءداون دش اهي اجل ذاقول !!ل انف بجانل از خدذ ادم ئزاق ممم اناث

 ىلجئءاناهشنجل ادن نقال ان انلغ طن حرش دو لعل بنُ فار لنه يوغنب نال نيطاندادل 0
 كيت الشلال كفيت ذئاب ها اقتمانخ فول ابا ازال فج ايل لملض ب ون حرياجل ل نمثل الفنا
 اع: :رانانلزا تنم يونس اذن انطاول اناس اضف! لعيونمتكى دل النه نم
 أمور لحب مديغل كض نا اكولَجال ل اقدم نا ا ل 0

 تقلا عل امدحأ يل ا ل ياهو ثاماول نويل مانع

 اةيلاءاتيا تكمل الخلتبا اكله ثيتحا طش ناقل هاهم تنل ليش لاغبا [طن تل جال

 رع طع املا اوردضفأرأ مامانلا ا كشر لحم كلا لااخج لن ل خف امم ثلعف

 ابن ا مجانا [تسابسل لف اطل خزن تامالدنل اذولةبابل اف ماج نكت انتللبإ
 اًفطتمت دن ا هال اجخشساد هاما ولم 0 ل

 ألذ ءورعشل اء علوش االتنر يقام دل ديدةةماو نم طعس اذن الَعاطن و كفنو

 لإ ماطتالا لالالا ن او عتعر توج الو لتل اا قءانهغن اناقضفل ا اككاو را اوشا نم نملك لنا 16

 دف يم وم ل و د كامل ١

 روحا, نيا عب 0 ا بنتا ل مي را ءانشلا
 + 2يا“"انو بل

 كتاف اطل تعيين ضرك ناين يشرح ان وشارع
 اذان طاش تركو نارا نات لبا اهيا ان اعللذو نوكيا: نت اطومنم تان طعز .تلا انو

 لا عير هوز مجم اغير ختم فذ اغقدل رس ل .نالخلاراذ
 دق ضر رجا ثان نموت كلذ دي َن اكان َءاسَداًحابَص وه انة اف فال رانيا

 |. دانا 100 أنَمهل اخ ان كعب ةران مولر يستطنملا

 اولا لفات انييالْيلم ورم ارا لا /مكنوشا

 نثءي احناواجَك لم اطيب يما اني اهشنف نسر: تيز اطلشن اة عبو نحاو ضار

 | هوس احمد 2 ارزعاهبطكو و رج 2 ا ا تي زغن هيل انز طين راوجإ اراغتن ]ملا

 1 2000 1 05 0 ١
 0 00 كار م 0 نما"



 ل 7

 1 11 0 ١ ل را : ا ا هلاهجم ا

 ٍ | نيهرناكت ثنا وطار ف ادمان هدايا اواضُو 2 رق 1227 اود مم

 ا ناطر 0 دلع 5 2 10 ب ع ماد ا|ظمل للشر هب وماتت ار يول انا شن شمو ئاد

 5ك اك اقول روع ل اذ قل هضم ينكتب جيتار

 أ نال ل .ةنلمطت اما ضر دم ل موكا انه ل اهو
 | | وبان ند يزل الخلاف ادة دادط تزلج ات 5م هج لعق 01 :ناائدنالف :انمئلاَرعَو

 اظزلكتنا الواقف إنم زيتهزعا وهدد رؤل طلزاذملا ةئيشتلا ىكوتل تلط مانل اكن اظاتلاغخ فدان

 شرد يضرت اند او رمد خادم از عل تقبل ا لي البق يتو نين اللا نلت مو تارا

 لكلا امان علل مجال انت جالا قير | ناو رابلطي كلذ 1 ةناطاتل اهم ان امتع كلذ

 كلّقرع متري زمان انام اه انانا اعنا اف قيس دي اظاشل ب زجا انل ل اعيان رقد أي فا لقط شع دنس

 ٠ | داتاتناطل لاء اههل هحلَجَنيَت اطلشل لل اءار رج اجل انااا نس حسع تنكن ان كلاذنمل انه ل
 | | حزم ل تل اد ةإلسن ياا رفع دعنا ةلان دنع انهض انناهلنئللزتلاهنه مهدعياا

 اذهل للاويطلاد رن ار سا 1 د1 شامت ن اطل تل اول اهلا! ]وهو انجتسودبا
 أ افنان اها ل ازا عوام ار النت يمال الوم قولا ودل نفل خل لوفي دس زلاو
 0 سمار و نهرين و ل النص لفانل طال هيكل ئازل رايز حلاو ندا شلل واول اد

 | هتان راينناءاتغن ناك درر ماهل ذل اء زيا ٌصنإ ل ضايج ريال صل مص |: ل اذان جام تنحاملات انكلاب ١

 ٍليْرْلَع اًمحبات عراه سا ور كا ؤقنممسا اهب دضاك زر غتو غم فن افلح نهي ٌىاْنَسُم فدي 0 '

 | مع زجونلاد مكلات وم يئزل اعط نعت متل افلا ع زعو دن "ناهدجن ون مز نيس نمنع ١
 ظ ناك الار الامد اهلا ان نهري فكم دانا ثءاينإدَدَح نقدي اكول تان ثدانغ ادد نحل ممل

 لول اوع) لف ن اهلي ايا وش لان 2 شادن عد داط نقبل طوخ الخد «كاتكل سم أك ؛ َناكان د شهزم
 لعن لبن اًنمالا اباد "لافت زمر مصر !:لبجرب ل نعى تركا وباب ورمل ايري ةريمرب ةوعدتع |

 ن!4لانمءانهتصني لاف طقز شت روع ! اذ اطروت تلف حل ضخ فس لج ماج وعلا اذه | يصن اهلي

 أ لوقت لطفل 0 ل انيخانقطنؤمم
 | كلا لمان ايا |نهانان انااا و ككاز اوزان: امرار ا اهبتتما: اصند زامل فما
 | ةانانيزخي مساك ايل اغتيل انه لاا كتل لم! اتم انانلت اعنا

 مم ا :امؤلككن اناتوبوتكلل تانغ وزانخ كل انن خو الاذن كلغ: ءاجعتعيز» نمنح امان ايلا نه إع

 00 20 نع الو ة تنال امو ةوسككل انوا جم ارجل قرد :ًاثلان هلا نتمذاطنعأو

 3 نكات 2 البت طليومل كلغ طيز زعل ا ا ا ا وسلا

 ةقيزتشك 00 ا وك ام أك ابئزجر هز انضن انت ل نان
 0 ا ل ومد اككلا» نعول وطلبت

 ار تقر نقلا طا لزق ل افعل اف يك قنا جم ركل ةنضارل نا مهن اكد قد عشا

 مَعَم كوز نع الغم 1 نال ان يفامن سمو ةنغن انحف هنت جيران ش مشن ا اانا امنا حؤح
 2 ملا انتفاع اوس ل اةرلنك) غب عضوع يل ل قس دان خخ اغلب هل ىلا زجعؤبإ طف

 ُض :ارخاز اطرح امالغإن لل الةنغولا انخل غلا اننعمجلاةعانأ خل اطنبهققرب تحتوي ينتشل ”1!اءانم 27
 دوم رسم .نلمه هنلهشبا]ة لحد اللف تنكر اد مميلع عنخ | اء فم ذك ليل اج تر اجساة شان مل 2

 انكتإلت نا: لم اننيبنولا م [:لاخ ريبيكا اننيعنشلال لافت بفتح وكي 0 |



 6-0 2( | ءد انف ىلاهذخاف لخمااغا:ى الدوال نال اطلع كلمن ةنيؤلامان املهع ابا ابل اهل ننتنسولامالالالش

 دنع د هحاع انهججاما ايوكش ل ان كنضل ث اه جارعيشا نبدحلو لعد يو ذانعلاعتض اي أي

 اي لخم اها ا ابل اطنانثد نان حزخ اوين ايا افرض اتا طوس اخ
 اصر ةهادلبب ليقع

 ظ ف يلع ا 0-2 اقانل افا لمس د اطل ايمئنسر يل لتكن يطل لل وازع رع

 راعي ير رغخجل اهتم كزنل انامل لنضنم نر تتحل رن تينع كيل امل اجت هش نمله اناونهغ ل انن
 3 3 ب اهيزدعل كرو هر موطل ارسم فهل زجل اذن هن |تخ كلاذ نؤنكتتي انكي ك ند وكتب متهم ابك

 2 : 5 أ مس نجي جنح ضاهر ماس تالت

 ظ 92-5 0 طوارشا لنص فابال لت ةتشاَنانلابضن : ونه شمر ا: مدن ةتعوبارسجل اهقواعل السنن

 م 0 ىو ةؤميصبر اذل نسخ نُسَخاوْهَو نشعزطغاماظغا والا لايت امن عزا اقدم ديدخ عبمتو ةخا بألا ددع ماذا اذ

 يح تصلني لغو ا عوض اود ايطالي اك نير خل ا غ3 ىذالاك .ةنلاءنجلش يل ضاز سي الورو خهتحا
 ع كك لَ طاش افرع لما خلتس اه ال دكت انوع الينتن ايس نع خل اريج حوش ادع لا

 ْ 4 0 75 4 ازور الجز انهلج ينسوا لكرت كداكل اذ الضو نادل قنوع وسر الو هاند د نم

 ا ا شالت بل ةزونم عصا انج تيري نقاد تاس لاول

 0 5 ةكاتك ديان تؤلف ٍ,غن للا ونضللادلَح ا ااَم اهلا ايختال دولا

 0-1 تان ناقته كك نانو از ات ىدجم نان لالش نال ابكر يل الكربلا ايش | صه لوك ويب هانجاتزع جكسار انااا تمارس سلط
 ظ 2 2< امرضخالن جان كل تاكا كدي ذا ماقالت كارم انفك تس نر اكل اكرام نس بلطا

 نيل وديتزلاترتز طور طلت اذؤغل ناش ابهت ويب كامن شلان فانز كلنالطاز الغ
 عل امد ايان ؤحبل نع عرفات ةيع ند عت 4 1 .وهد دم لكون اضن فقورعم

 0 وااو ْ
 0 قرط 0 2 قي كمهظيل ون ىلاب دلو قه ىط لذ نان ضم اهنَسعورو درت م اخيرا اخ لكن عقييخ يع اباد سمس

 70 3 -_ ا ا نال انعام فكل نإ يسن ثّدحا الط تيكَت حا ءاذالو نسسح او دفع

 ص 7 4 2 لاننبكل ان سالت أو نو رجلا: دج مينْك ) كلذالءاثداولا اول اجالا 2و انضالا ررعَمَو ثاغللا

 كلف ءانلك ارامل امم اذاعات 'نطتشما انخالا ماكل م صئام اندست كامل عل مم اناللزعلشسا

 كنئزحاكناطتشلاديل نءآَيلَ اان اغا وايش مهم مهل يال ة لنفي فم اسمان لف :نالإل ضبا الادَرَرن
 الامال انندداداذل سعيك نوال اة تزطر رستم تش اك تس ناش علز أ انك
 كانغ ان لحبوخزملشما نا ذ دا تان نيد بى عذل الف نا كضقاماثاذ جال الش سانباكك

 0 اند اننكو بل |] هني الم واذ ءانضتك ليس اذل رب ضف مافاذاف اطل لعل كس بازل امج
 مزعؤب كذا ذانرِْلءائلَض مها ظانالَسَداَر ا وكر انش ل اكذ ان ان ذاب كرت اف مؤهل ا عئفعَوإ ضد نان نك
 رنه طي التدضل ل ل ا ب تاناف

 ا 3 0 اكتم طفل افخل افءانشم المان فوم انف هند جدن رتل يقترب ديار كنلخورج احن ايل نزوكس دات بطلا
 737 ردد _ ىزإ | لاننا متانيدلإء كله اطمانتلتتان هالخإ طخ جلس لعمل (ةدانم لرب ايد كأم ثقد ذل
 7 م 7“ ١.١ اذ كيل لن نوك,ةنلتددانيم قلاش تنندتل ناكت اخت عع هنن ليان نال نوكبامجيخ اهدا
 0 5 0 ان ناخ اذ اهعضّو نع نين ىل نب! اذ انائنغ شمت قذر ماوي[ 42 دل شن اك قفن ىلا ني هشم روض ث د طضاف
 0 ا ةكودكا اجرب كيكور ين اكل هلع ننزل: قمنا ديز نيؤمزعدع (ح "كيلعاهتم ثد شاف بره
 الازمه قه تال ل اذن :نلزن طق كب[: لأ مر كت ع ولد تلطك رجه ان ىف ل اننا م2 الظن خه

 ظ 3 5 70 7 وا 3



0 

 ا , 14 نار / مرا ارث“

 0 0 28 0 06 تر

 اا ا ا 0 1 ١

 أ اف ل اهي با نيت ايل نادي ةموز كقشم ظن الكل مططن ولخاذا طل علخدد كلذ زب الق ىتش مع ترث نا |
 ا + ؤفنوالوم انناطظمئلا انياص نيالا انالاف اني اور :. نلقل |لعن سنا ورب ,نح وهل ا انىرذا |

 | تكا ولعفاخايل ىنقتف لايت لإلغاء علمت غل هللا ادب الئ وت ئلعدتغحال
 انا ل علطا اثم هز ويخاف نيكل فدذرسطغي الغيب: كنِلَعْضظظ زعل اد كح اياه لوئز نظف |

| 
 اح لونك اج زييلاخ نيس رغيف 5 وع ديدش 1

 وف كمؤبن دعو عطصقادل اذ ءلخب ةزجؤبا متو هان الايدز عم لسا ا لوتيو دم هد انغل لطفا تعم لغش ْ

 بج قدالالب د جو خلال أم ةلانكت اكتم وزي اطظساكن نازمتا تسال لن
 ١ ل هياط :اكد ضجر هتءاوعتبب ن)لثسا ةن حل اخخكل اتنوميز رع

 دب اا لَها معا كلل ثْيطغ علب اوبر تخل مد اجلب احلال ناتو زيتا نفانا كنيعك يعش اربح |

 لكلا ينال نيل دنع 01 لنانئلعن شط قلل اذان مارس اكان |

 33 2 بني از شان هن جاكم دال عفش نيد م يض ق5 طب كيلا يتسلل اًهيضم

 م تملا عزرا نزكول لا ناطلتل ل ملال كباعت دانه كيلو إللي اب
 | داع كبلط لمن مسلخ وزعر نعمل ايكو نستغل الب فكل الكولا ل اهني اهل انتر اطضال اطاتلااب
 | يقل ديملاناظنكيملالا قطني ن ازييات خلا هداهت بد اك اجياشاذل جام اطر كلغ شفا
 أ ناكتموتم رخال انباو ابعت ورضر فم [ْن علا فلخل امافط ثيللارافينمغنَعُمل ان كلذ ضير انه نكمل

 اهتمي 1 اواو محتمل ت20

 |دع هلاوجط عزو وربكلان انيق يتلعز وعدى ]غل عدد كج 0 ظ
 | تهل ءاغالكلاا هدم هاد وسب عم :لل ابيع
 "فيس واتش انزلت ب اوب ارثلة هوبا جرب لعمل خذا مث ايلا ان نييبغتاين الاد

 | ةلا/ضو[سي ررقل لجان داخ برلاطنس ا الغم لفاخش اال نزلا دان ةضتف تن اهترخ ع
 از رنوشل ساجد زان انتل اهترلانيزعنعدعأك اياها ا موع كب وك او طل تا اكلت كسي ان

 اي 0 د ار طاا ٠و مانل يضل عرار ل انيق اقددلانم نئلؤتلكذث ئاد نين |
 ا تجتايتلا يان ضو دان اجراها دب شيز أب تاتش كاسم 1

 !هعتما اًءاخٍ خوصا ائملمْس اجرا اناواكوي قعد لداخل تس ام يداك جا

 أه وكتا نحنا ايد 5-5 11 وا .كحاننظ
 | تبنقرن < غيم: يافخل امن .ةءاطم يدا ©ثاهان ارق لل هلا يشتت اانا لن انألااز

 1 اخوات امل اوعد انااا ثعانادتطغ انمنتيجج لهل خن انكلانز انزال بع نون لعمل اماما لوا
 نرخ وم مهر جهان ةعزعت جلع 6 ”لغ ا!لوفف كاذ ةركمات ضني م ثنتح ا 1

 ب 1 انل انف نمزعنؤضل نسون + خا عريان خدت هطنيص تحل انهل نوت لل خل امر انغقل لتعز ل عرع
000 
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 ظ صل اوهيوا'عل لمار الط ضيع تردد نؤت منيل ج#ا تاكو دن عدم! :و اص ئه ل ان مخ 0

 ظ تانصرن نال 0 اومصيزجف ل طنانالافعر واخ نلفت منعم املا

 ا كاركرو اراه جاع ث ذبل لهو َج ءانايهش نسب: ر عاف غانا سما ا

 مال يدشن ل منيع نولاساَحر اي !اذد اراك اخد انناو ثيدج ع ف ةلياكراوذل نحن هرع

 ونمت 1 اخ ذاذلل اتوا ان واجر طن انجب لس ربل نا كا ل

 اركان ته ضرع | هج رضخ زغ ضينك/) م ارت عو ل سمج 5ك دعت لازالفغ كلا ثدذأ



 4 م
 . م

 د احم 6 ع 1 افلا 05 انهي 9 ا ا ا ع
 ادهن رطل ب اولا مد , ب تيتا 0 2-5 د و 0

 1 - ” ١ رت 0 ع ١ .ع 9 - ل

 0 9 م ءاحعامللو 2 ا نلا 2 -
 - 29 <” مه رسش ١5< . 0 5« ١ » ةديسالا 5

 تا م1 اص > 1 "ه1 ا
 5-05 3 ناد نم جي ابك 5 ير ا“

 ب عع 001
 0 0 ع ا سم >

 53-7 6 501950 تتلل1710٠ة5
 ل 2 أ و 5 |١ , كيلا 1 ١٠و 57 |ؤ+ه , ؟«ه و*)«» هه 8 - ١11١5

 اب 2 تح <- || كبل قزعلاسسن ال افعزفوانر ل اماقمل انه دنضأل ائزرهطل !هولص ثقه |وررْل اش هتان ناضل لزمأ
 تلا حو 51 مل اا تاو ا ل ا ا
 7 3 6 تل انين يزين اثل اذ دصخ ينس لو يظل 0323 سضف لن فراء اذله ”: بالما نيارا نش خلط دصنف |

 2 م 0 : . هريس اسوي تن ءااأء. 2 يالا يح 1 | ٠

 ع عب ثشسنن اكآنلند الاف 10 ل ان تكشف كال انفتح مف لاعتم لاتفاغد نسم ١ اكلات افكت
 فهر ا ) 1 0 را ل ماثردل ف ناد

 ا 7 000 احا ؛؟هم :لل: د 3 كاوا واوا 0 أ ة اك 1 هني 2

 ١ 0 يجد احا ممل ا ا مدجرخن حدس هسا نانو لزالا غنم زك !نغف نلت ل امن ال زازسللا

 5 7 عاام 1 تلا ا ل يملا ل ل ل 1
 د ”سصنلا ع وس نإ يدى خنجرخ ان: نخافرت اند ةتلئنلعت نانا عمهترمل متع نلف الل لف نكل انهم اختنا
 ايده ,؟يح<سأ | بكيلعا المد قلع الت باكف ننال بطلا هاف نخاالكل وعت انونهفا اهم اكل ل اطل نضال تسع:

 [. تن حر كنأ .[ ةجتانحاض كسر اخماد ةزاومال اننا شيل لا مدن تيكا هديل يح انتم نم نالف نين ]لنا

 نيف عمال هللا لطنتتكس ىَرل اان نا لال انانّيضأهش ليت مث طناف ..انا ني ظنالل لاطنتلاانتلا

 دنعاةليل ابك شادن نينو ك يزل اهبموكتي لجل عزب ةعتكل نانباطغارتجيزعيتح اك ذأ
 كي, >< | | افا تعع 5 ركينتة يزل طم زنل اهبع نافع غن ياناس 5 كلن نيران اونركخ ضيؤزلا |
 ت6 يس تبعإ | ةسالص  ةرم كان ةزمك للتلوين إل كل افعل اني ذ فدل قنيضي ناكتيزخجملا هلع لكان

 2 بوي - | وا 0 » 5 0 39 ٠ ٠ -هقهأإأا 5 , » 5 21

 ا ا | معانا تب لوم دإض 0 ل ا يا 5

 02 - ىو 1 ل أ يراك 5 لا قع 0-2 ا 0 توا |

 | هيا ةغر جم ٌءملوز نلاقةدعر ال ءداختل از جارغن 5 جل ادع ناكمقرلل  اكرمنفبق هنعستجر ةملا

 1 0 مكتنالن قيل اال اطيلغا مانا ل ين اذ كانت فل طعتطخ اناومج ا ايل انين ل اهتدر واذ نغاف طخ
 حمي د يي | [لجفادلاكل فانا ف ببكي ذل الذل ار هؤتس اكلم حوض: كطذاذ تل لهرخإ امم حَو بككاناودأاب
 عنا دي ئقنيف ديم فل ةفع اءالغ ذلشج تلظنتلواثمذَحلاز انه ل *ساس انتل للى انا طتموهوقئتج

 7 < تح | مايا ظداتخالا خد اللعان كيت تلذن زجل نومة لاقع كل ذؤرضت فدل بال شاذ انمذ دال
 : 0 . سر |١ كةكيتس انلظوم كلنكهل اظ ةههؤ 1 ةزطائتشل مومباي تطف ان امن اني اليو تسول مقنو
 نان 0 لخد ل امهم ثم ثزفرف قكذد دا ايل اممم انني نكن اهيلع ءونل لف ن نخأ, الث كيب اذ نمي ذم ان اذ ادهحا

 دال" يل | |١ عجبا ههيرججالاج!لعدمللادبب خضاب كاهلخ ابان ميم نب جز اذاهيل نتا تبث ثتدلدب

 5 ل ٠ يل ١ تفاح وم مداد كلان لرتض قفا اله نالاز ناقل الئ بلطي ة فج
 #7 يطال (ىىضل | | هيو نواخلاب ن امل هجلمؤب ىشبتو نئامت يلو قيدنغلدتتيخالا عير فشو ئزح زخخل قق نانطمد
 , ىف” | فلوادا تار نمد هوابف نفخ عنل اني اف هداذ ىف نعق د مثسس ندعو ن اهئرباوهو نانا نيس سس لالا
 نانا | بتقلطمأب ثازوكتلابانتف فاطم هدا ف ناثلاغرانت اطهست اينيرتلافع يدا للام
 ا ,زمإ | ةقاللاتعبتعمرتتلاهااضسسانتيتدعت ماك لو لتلع حاصل افَءاَجام
 86 0 1 ١ قس اءلا 1 زهزعوسإ [1قن ورضي ىل ىاكضاوز لخلل ايش )فوز اهنا دم تكل انتم امان ديعسفا

 / رار ا ظ الح مهيفنو تونج فم وفضخ سلخ از وضل مهب ل صو رويل اكلي الا رت ونل طتراللئككلا هزي ملك اجر
 1 | تختلف رو اجله دجله للم هل رعود, نود نم كلم ابل ئس ذل عيت ما نلالع
 رمل يلع اظومو تيم فدانداف فجات لاذ ظفاوو اذار قغناو هرثا لطو نجرشملا العتيد ذا اذيلعوؤخم
 لي نشف دو هلي دش نامخازجت يجى ا ماو خا حل اوم طن كلذ لزم م يضفي لب اك شروح ار شيلا

 رطل ١ | ,٠8٠ ات كرات دويلات تملا ددادتل اذا لت زول ديم العر خلع ضفوان كم قناع
 . مخل“ 2“ |. ائهمل لع تجد لقي ادا ىلالن الكل اطص انئنل ل طتان ويتم اذل شلش د دنملاوم
 للا و كل | تضل اضع تلي يا اذووتم نيو اذم سكان قي تدل تل اوه لأ ارحل
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 : 2 0 ءاو 1
 رم ٠١١ / م حم

 +5 ارافنئض فاول اذن هب كس انبلط ىذ اجانم ناكتنان ثآل ل دو تاءالع جلس اذ ضع الم جض وف وملع |
 وسن م ا ا ا

 ا دل هلو اكشن !جقركب تلا قرنا مال

 ا اننيركل لاي ل لت يخت انس تريلا اجااولاناوشول انكي ح وم تل لعل اانهدل در ضرالا لع ميت ذل

 رنا بكل غبت لل دنت دمذدج لن نوم ان ئرلانالمب كسقعني تتزامن دلل
 | وثمول اكل إي مكتمل حاضت لع تخلل بلطف تكىتلزغل تكد نما دال ن دشجترخ انئاو ثان ادع
 ١ كءلبتيسلا] لان تمل )يعل ااننو ظل ن اهو اتت بكس ابني تحلل ل اي: لم ذل اجت نعل ركت فكك اف

 |دجكملر ني شحال انه هلم طلي )خا دلل لوغا اكورظانمل ل 00

 | تمهالبع قلعدتلا افطهاول انكي ماكل نلو ءالوظ مص ثعنل اطيل اوه ؛بلطت ىنل احا صن طش خم اذان

 تاس ؤباءاغل هزه طبتس نيم اوسخ با وتزن, ديا فجقذ وه لطم ادع نبل اطَق لزكوتعَقَو باطما
 تل ئاتح اال اناره اخطات نوال إن كلنا ان كلو نع مط ااا

 ا ولعل الحا اين هاذ كح اول لم ضف الهاطفل نوح اهو دلصتو فتخل انش الود
 ايوب ليل وره اوز ديس اهني نمالاناوننب تبالي مناخ الحنا انينكف يمنانال )تلفن ل اهضاغلا

 | ةتوناينل لنزع مانعا 3 0 متصلا |

 | سور ز يكد لماننلع مقابل انج اننا »يتلا مالا معاج انني يصل نقع
 نلمح اكد نحل امانا قير داطعبذ انتم نت يخو نعت سو عيزادنس دانبانص عوضا
 | تا ماوزؤلّصلل اش ايت امل لل رج عنج عرب ا و
 ظ غامد نيضن لالالا نتافخ شما نانالختنال انت اادخيب اديتايانا ١ ادابلطل تن ضان ةكعش فن :مئاوأ

 ىانآلاف كتاخ تيك كل اخ تيك نملاءالكت نالف ايابتجاعل امير اجَبانا نانا تجوال كاقحفطااهيا فلز

 حقن اكذرال اهمال م الكتل ل انراعام نام 2 ادحاو ادحاذ مجول ثمنه سبزالاةعلح ازال ذ وانالف

 اهلين اكول لاق عمم كنس ف تادرس غال طاعدت سن كلف

 ا انباط ان | اؤئاعامٍ وتل م جاناه) ثلا اذيل و ضناك يلع لا طنالك» امس تالف ىلا ان ل طخ نال لفن

 هلللط تان ةرناهب مانا خال خ روزي هب ذيل لس و جلب هاف ن اكاذلن ارجو قمل سافرنا

 ايباد“ ابضغ خي كدحال هنلعاوتلكدسنلكدذضوغبلطاد اغا نناضإيي ما يراك
 ؤ 510 اد مثنباقي ل قانكع ل فنين الك مل اطول

 عج حوف اكفذحدا ان ا[ 121 لود .دانكسهّ تنسو عيدان كتل اذ "دا عجم اليت

 لضم ل ال اد ادع نيدعس نعت منّك منال ليف ئنمو كين بزعم موكل تحي م انكلا ا 35 ايجف |

 حاير فال اذغ الص فلم متل يتب ان ضل ا 0 0

 اللوز ادا لج زن ج1 اوصو اد وزي قالو ماش اف زف ذاع نسمع! لافت نمل اناط ع هر !مالصوبإل ل اه

 ا اد ترك ادهش ثامن ل افعل اف هرئهل اص كيلا اكن مالا امس نال اوماَو لا

 1 ىل !!كىنرع ادايلشر خاج ءاج كرت ا وهل انة هانم تلف دنع الآن ناد تان الكولا

 الجو ك يعمم رهان كرارل اهبل نم وظم اذا ١ اس1 تد روف كفلم ث يقين يش من اك ميتا

 ا 2 ثروت ثل زو كتل فوز نض هس ال سل كوبان اجر نجس ف قنطلا عطب ءكولعصق طلو ىم |

 <داذاع او ضل لم لينرسخ نانا مايو فاد 0 امانا ص ننتَم كعماج] محا |

 امنا وستم دار داق محا ]وانك تمل ! نواز فانا اهلا تنم نتعززو اني ثلخ درر كلا



 1 تاؤئايو زاد كن ككست كلن نام ا مكن الوعل ديحرب ند انعم ادهراضنل ورح المن ثييدونفراس سلع

 ١ نون لف نكد ناض هش حن: أ! قمفتنل لفي مل 1. ا لا «ل ان لجو امد انامبلا بازهض اهدخشل دد

 أ أ

 مخلص اورتيتجلل ل مئيتض األ | ءاواكص 'دءامصل و 5 «لخل ا هر اوف ا تراس نيران 2

 0 . ُ تع ن : كجكش ل اند اولا ميشإب لب لع لبو ل ايو ل يجر رجع لبا اهي عج نيل للزب

 عتيولام اوهنن كر شايل امن اي دش اكعو كعب ايف وير هد هسا اهلياعل ا: يلد تع عهخاو

 | هلع انآ ةيهركات فلسا للا املا :نيزخ ار خ يلوصربل ىلإ ؟لينفتن كاني ءازغتلا وضد لال ايده نال
 اعَتللعارأ اد دب نك يو اه ننناةت#ملام السئ سكان تن اوئدانسإ خالو طشلا

 دلتن ايي طخلاان,عمان متبعة رخ انام انك يزجنو انك و اق تاس يغار 1 نامايانعو ا
 ١ اهعع قناع ءاعول ل مي هنلال> انكم 0 - دار هريال ماين بة لجل للا

 ون كل يخي القرع والائداذت المان لم سول اذرتع حج بشل اتلكالا فاران ئان وصلو

 مدان ال ان طال سقما عتلاانا طقم هنا اه مقدإو ل طين عجب قل اناكهمددالهذا

 ْ كدا ننال ل نعيتل انوخت نييك ان م اصمت ندع ذل اوعع لشكل الطن اهيخأنا

 ندم يحال داع الا حفر لا يل ثنداف نشري ملا دام ذل لحي زمر اقر عش اننا اذ ا

 لي تلت النام دل مض امس اجنغلتا نا اكان ان ننس لنا اق تاهرهتنل انتيئاوم انا ذ نطماقل لنجد انام

 شاع[ خلل اجمال صر ل اناكتل افادس ع عش ع عب لفت هلل ليحاك قل لوما عل ابل دا

 تكفناعنجرخ انرغصو سس انغو ديججم ا. مط سف اذان زك وكمت تزمانراوتل ات يلف بهذ راوساهف

 0-0 5 جا زن نايت( تيياضر [سلبسقلا

 ِهنلدل اعف تح انامئتل لسانا 52سم طلال .توأكاون انف ئشمل كانك انتلالشلا
 ا الهام ايوقن ل افغاني لوبا ملازازه اضفت رعت
 | كينمم كيغزعلكش اول اند ذو : 0 اخت الفواح تق قرذيل دن شاظول |
 فيو لجو نويل : يال اناجتش نجلا افاد وككيالذ نابل تمطف عملو اب لولا
 ْ وصال جخل انمئاشل انش وبنيت جرغل اسم تزهنزعنع ا هميم د هل نال وتل لول اهلؤنلاب
 : لاتنبل ل اقوم اقتل ل ثا طضتر كنئككءاذ.ل فال ول اذخالادمطعتففنار*[:طامديتر اف تدم لق
 اقناااطزايلتت ؤعرو قعار لم اطو نيهوع خاعجل فشلا اهل امن ءزخالاو اسيل اذ احم َت هللعحو

 را محارم اهتبر اه تاكأ مي حان والقفز أب اهداننملا لعام ل ان
 اف كالفن ذيل ا نيت سيب لاطذ راف نبي اميل الف اك ثمة د كاتب كنكل اين ايل لزيت لبر

 0 2 ايزيوكلا انماو كح ممم جوز اف كل نلف

 تي وف هيلع يرخر كاهن. ]سا دول ف انتل الن ف تجخأوا كر جنت لشق ىل نو لف ءأملا اكوكف تذانسا
 . 5 دحا 1 ةوعناملو 1 اسك كين تقيد لايانكتل اتدذ ل اةامطلت راو اهلا

 3ليزاطالمل اناس كاشخ امان اننننللل انامل كاف مهل انفك اج نان ةد غانا ةرايل ل :ىعافرج

 د ,ان مدار نحل ذيب ى قل افجي مهن اين قجل وسر نيش ل عش اهيل هانم ترا اال اف
 0 | يق نراه ارا نفان تام 4م دملج ل الاناناس
 فل انبانحنل لا ننال هلع حرا اءأ سيل طا انما املا زجل حاننجالاو ياخ تعال

 2 ياهي: لشلا لَم هداذنجراهم اصلا نإيزةناتتل | ايدان اناطع ناين غلف غادر تاهياؤهشس مت

 اني ل بك باج .اباكر تحب يبابكل اه ىأملاويزي نب ل ضف اين تحما 6 تزول امنا ]خام نم

 ١ ع زل انكار !جيرأد اولا

 كرام وم. صلو لذة ات زع

 | ه0 انذاعا ارامل

 2 داولان ام اجغاز ةقلاملل
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 2 0 ا ل ١ 5 و

 0 2 0 جل لا
 1 2 5 ١ ا رك (هذج 1١ 030 ١

 0 5 "3 2 2 رد ا 2 ل

 20 ا ا 0 اع هس احس تل ارم دا

 0: لضنل رن سجلنا ايطْي لوعل حرا السل انس اكتر ظن اوجد راف اذ اضم اغير ه) رز بنك
 أ لالخ اف ىدتما لح هب مان ادصج اول وما جتزم يطفو همازتايزيزعالا جنح الاد اش فزع سول عئت ده دو
 ءايضادانكو انك دج ىلامعإل افغاثضافن ادخن جملا امو دس انحلت ن الفاو مام ايكصؤض كلذ

 ,ء ةطاكم اقارب 0 ا ل
 سمن« .,

 كَ 0 ضر نزكدامن 7 ادن روف ادزجلاجونتو كلغز هن رمنغ ان
 رو رات هم را ل كلفو يدش النك لذ دمت ث مدن منير اف لك

 ل ءاضدازجللحا ينال عت دد نا لوما قوتضن ةيكملللا ف فاناقرستم انفو ائهذشنا كلذ نموطعنن ساونا

 ايللِمتلذانضا:رانإإجل ملحن لان تاون ميك الو لير[ ايفل لماما فنا اهلج انخاهن
 3 دو كنمزعش  اكاذا انافتكلمع هل ان قارنت ااذانانز كدر اطخألا حجرخد رب نوكرتي كلذاولخس ادد

 راقنبكل ارو متم نبال 000 ا

 الق لهلاواهسمم نييوط تاكل اذل انت! اخور ف كلذ كين اذءاغرنم نشماهشل ان اةتكان لئ زر او

 ثبمذو قش ]للرد اهغب كتفاذ اًملولمأز ايم ل للهروب 50 اميتنل امه نرمشح شفار اكو

 رين كبلطذانأللاننامياكت لجيل ىدكي نإ لمس يل ار تكن اه انكول راما بعث ملطا

 مدان اك عناب نطو حاطلامانل نءليمتتسلا ضل رزكامال تم اما نشا نزف كمن
 ه«عضوم رعت امل امض |اسم نا تل عصف ان ةلكوهداند تصل التت اعاقةضاؤتم اناا فخ

 داس سما [تاوانيلع ةدض ]يزتشل اف حوطخل لدتا اًئاطََع كلذ لسا ؤدَصتيْوه منهل
 هيلالث تكا اجبر يعاءذ مدن اكرخم ناعم نامل اهمال ىارتالفو 0

 متل رت ' اضل منلع د دوم ينكين!كرلملو ردو طماّمد اكلت لقوم انجول لنا اعا

 شال ايف كسل فاو تثبت نهيان اف ككتكش لات. لانج نسم زعل كسب
 م:ايدد اًححاشللربل اكو خوه اما 3 دير رحال اَكَعَماَم هدرز ابانم الم م ونهب زمتالو َكَش

 م 6 اركي اننهنكت مهل ال اننم خاض سانل لق د ال اكملت نط فانا ان اهنا نص نية هخزغ
 ءاَبقلعْتَسَو با طتضتسا ةولطانزم ل اطر احر امن د اند اب ضعي ل 2 تاك ماو لخيرالاسانل لذا ميل
 نمله يفتش جارك "اكرر ئلكدورانل اطسةل ان لعرب ثدخاو رن 1 ءثضظاذ امن اكك انو سإملا

 ان وللا زيل ع ل. منولين داني لما[ منخل اة تو اذ نيكي الم: لك تحافعدل !ءلنم نفد خت وعبو

 ون اهل َعاواخّيب نااو اها اراديططاول نخل نان ئفعسمف نيمار ضت اوتيل لونج منه دخل له نانهل هلع |

 نخلل كحالال انس وأي زيعلار [ < د نم جتخ جمل اءوقون ن اقالطل اب صلَحَو تسلح لمى لطَو ميكس وح

 لطلاب بيتضل الكر ا خرط ر الا 1 ترجل رتل انين زل طال او كح ثمل ع أك مرج ادا. يونتش لف الان
 ال انابائتدردل ا: اه نجا اخ كو نعت فرح نلع وسكن دجارع انياكصارم وش نعبتع يخل

 َ 1 افلا يلا اعبا مطو ن اج طحنا مالا لوما

 ملط نان اسمان فيت اوذيانل موف ف انسان زملاننطنود ا لي هشلاعفذا لانا نا

 0 3 ظقطنملا كفبتلا 6 تلال قَلار م ا اخاف

 خلاب طن نذان نانننك طبل هل انثتمرتسنع نئتواذا متل نضعذ لل نيوكذأب اب سداد ن وذل نم 1

 تل 0 0000 ا

اهتايل !مالاو نهر اهلل نلنعدر ومب ءاؤخنك
 تمم انا تءنكو ند مخاو كت اذتشن ل 



 أ ينناثن انتيك خنت ناكانلخل انش شن لبان رج تاياغل ود صرت زديبضلا عفو جل عوج منن لع أل ادعم

 170ريال مدن اغلي بل هكتالاونانيصورهنايرم فدانا عام افتح داخ ناسبككنذالاد رو
 ١ دول ظن مماولاعرس از مدنع ناكومتحانلل الان ىلةزنساطرم عيوزجلا عدذ ال اناولعل جرن تضم ا 2-010

 ف جاوجم يمرس نمنع اك يتتل اوم يزيل - تطل لمدد انتمي اهنضن لوما مَع
 | فلل ا كنغر وضم ]عاب از اطل ]ضخ اطلع ضلثخ انرئج اللا كتملا) اهض ل فام اجدددو مزعوب وضمان

 | الاطاهبنعاث قضم ان باكشموكتلان ع  اطَق!ةككاجت هش كلن عت وب وغم مضي هيف

 ْ "تاككن إل ان يوسواةتاخنطن كماضفشادارتابلاع انباخمللاب اكلات اجاب للا اضن كول !اننه زاب
 تبارك ارجل وجا جاتك خاض. بان عاراالاز هي مباك نعرحا ثا كلهم ذفثملا : جض د

 كلغ شيل البلاك سن اخ[ن نضناه ابادة ءل صوب انيشمب الها لج )حل انرتع [و مول ,وعيمباق

 تف مهن جينانينخملابكوا الخ نوم ل بدم مع تيب ريان عغيتخز وتس كينذ
 ورحيل م. مداخل اهريزكتمل لير اكد وحر عوار اذا كت ضمد اهل ادح لبهمش شوكلا ولة لف

 امال سنت شبان ناكباك ل وفضي لاشمن احتل نزيك ديم وةذا كل ان ثطتسع زاب تا دبع نودي
 رف افجش حد |: ذنافامةدد رغع صلت ةرداهجتنععبخال اهىرؤب اني ار ازا نول عر جزع اك ا

 | اه ضرر انهن صدكرفابوملانكا زو قسالللابةثيساقد ني دعتتع غو وف شعب تانقنان ادد يشع
 دناكوانلا دينا انلاذ قة باك ناكل هع ة يشل |كفناعدن ينال |يياقدذ نيش
 ةنؤتءللنل نتعب , ب له اذسو يتتبع اذن رجس درو ةقهضو ضم لف خا جملا
 اهلوتساوناطدالب تاو انتخب تكتاهباص نكتب تن اكل ماع تمرعز عزل اك كرك ةتججلا
 اف اوكيو كلذ بكج اذالشل ل جبت بن اكل اهرنع أكو تان شطقن دب بيف: اتيان شح لفي ١

 ظ :نرطتيز أ اظل اوان عذل لام زويل لي كتدصليلملطب مانع لاا لالانرغد كاملا
 'ملئيلمتتلاء ارز دكل رض مع معي نعنع أك مانغل لفاكزل النت ناكدجاذلل كلل ال <جيراكتللذ أ

 | نزع عرفت أك |اه ل جيزكلا نقف افتحه كان نواف تنل حاط كال اكلنا
 لير اذيهرشفشئايسحت اهيزيماندباوعتظنف كلم ارداف تمتضفراذيد اهم ائلل ناكل اةتاادح ارز |

 .هيلعاثلل اراد ١ اةححلاب نيم نيقحنمتنيناوخل اضاع بيغ ! ايا كئا هب قطن | كراني د ءأمتخياج ذل اهنلَحج
 تيب اييوتبطاللاف تناكيتزمتجتدتبصعإنرؤغمج عادل اةينن أك اهنا مداهطااءزذ اتش أس
 مغامر افا جازم نش وز زاالم اءاط ةرتضن تباط نوت ل افنانورزج نيد ال اءَيولَل ضب

 .قباتكلا نطل ايون معجيعاب يلا هجاسمل اهنا تيت داددح اش لاونج ان الم
 در صه طءزراالكولمج تل امش اه رح اهئ ساه جبل اطل از مخ دالك لن: شز فت ص حاصلا

 كاامطعادومتلل انه كيا نيب ودام نيش ند اكلاف قولتله يزبدمملا | ض قتلا اذ مين
 بانها ل طن اطلت ل ان. ضعيفا ناد ببحملاا وحل انجن اذ الكول باعه ءالكدلد
 أ ضيقفلول الات رف ديال ايون ماوس نكاد *تاطلتل ا ان ككل الع ضبسن نان نس انج نخيل ودا انه ناغ |

 ١ تنامالاطوا افشل ةضاونننب نداء يحازم اء حايل هالكول عجلات شنب نب جز نون يشم
 أ ورفْطلِي ل ازين اعيش انط:ن هني انطلق غل ل افغءلصؤ لنادي اذ الى قل ايريس ناكل جر جانت

 ريس االاذ ناك اكون د رز, يلا هقنن تاغاذ تهت كدئاكو مت إكمال ونوح دع
 ١ هج قلعت لإ نال ءاخالاوتنا اهحاتملل ئا الكل دج وج تحلنقل افطر دانشا اذ ؤجونحز راى اذ لالخ
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 نر لع ولات ل منش :نابكحءاضا تقول ا ات خداكولا اهف ب الن اك دب .لعلومال ارا منيل اولسر اوت

 2 ضال إبل اريوول اعز شادَجم َن اكان ا يدرب افسةم ابارك زجل انج لح (ك ءالكو نموه دا
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 2000 اا اسال يلام حرك
 2 ل غاب دابل فمر تام شاذ اد الل قبس! للال نسلم فكن الب ير نمل نم 20 !ٍ

 6:نوزلي اككاةةانعل اكذراشل ١ اذومذ لش ميذا 0 اند مهب لهدانا اكفني 0 5

 مقابلها فلن منان انّيسملَءاسن نؤكيت قا ريان ناخبا ايضا اننا اهؤج تينت م ناكد
 كا مفتول ا ا تسال ادع إرم ييضلاو م هبال رش الواو ءءانننأ رتبت معا : :- 2 1

 هدام .الكت هش نواره مَن اكو حان وجي ل هيف غم ذا امصوال وأ نباتا وهزوزعت رو ل عش ضن ورغم
 ديسلتولا !ثدعش الص انس َناكاْنَ مكان وه انا اكسس سلع اول اوعاضنل انماونل اورحاوالاو داننالاو

 لتننا اغل اجتجننافعت يدمي طاح كا ماهل سنا اوبترا طائاولتس عقبال 2
 دل لاين نجل اننشاك فيا تبان تضنل لافتا ابتنين ايضؤالز نا همن ملكد كغ | مابا
 اننانننالولا قولا غماجلادلاكل يدب زمان هضم زيدذ امن هزيل ماش ل يلع ثيل اله انام ث اناا ليو[ صخ 3 ْ

 دات: ضيا ركس تك عن عجن اك كلن فج الانر نباتا :تلاوروزملا [عولمتشم | كارل
 00 اويل الهام تسرح انا لعوزعَس الط نعش احح لج نع | 0-6
2 ْ 1 0 

 اناهكشل اهساوممش 0 1ك امان المره اناس جاولطت كتان اننا المت اهم | 0 ْ

 القلم متل اناس غناتي لاو زن اان اكسامهلج كلل ا | 0-6
 تيل وز ةءاعتجد جزل تعبان خا ماظ وابنها ش كيه ايولطت اكرتات انالاخ فلن | 5-0
 ماظل يتم اطلق نالغت الف الوم اوضه ديالو متجر المل انين جازم اولي ل واوسلعبل ] 0
 0 ا ةتادتعا! ا ناعتلاةناظضاو غول. نقيا ا
 | انسياب ت+غداز كرز قوتي نع رحاب نه جوتفلا توهمت ص نال هلع خو 0 و
 ا الون لع تحلكن لارا !!توفوب تيرس وتصل ه2
 نوح انتو كانا ذيالولام ان م قمم رن :ا ادمن اتش نول انزال كورس الو ف : 6

 مرج < يلع مال مهل اذ سل ف اكول اكل اجاب علما الفل انتل وف قدك لعن العد شاب عاود | 3 1 ٠

 جلال فرش تورط امل نها جقعشم الو نعت ادنع لإ عصير يل زعل اب سازاخن اشاغ أك ا م ل

 هني رهن ايام هراطتفب لكلا از ارك تلرندعملا رنه نب 59 ٌتلزن اذا انكم اطعازوتز ان مف اجهز ميلا ل مرا

 دوب راك ةلتيطش ل2 هااظ نال عيتمز تنقل اهذحل ناثالا كه هَهِلاتنايداَّض ل اكان ف و
 التل امش انجي تيقن جى اج نازتي انثا أك اول ناقش 4 تيتو. ايتل ياا ول يذ طال ونت د
 . تماما انام كمت : اتا يابل زل نونا اتباع عانشب مسنة لاس لوعنع ني

 الل ونس :كالكتل ةنلنانتلات تل اطههيلِجتاعَتَبل ان نيش لانك والشد نا
 0 العا ا2نتف ؤئق مطاع نق قزم عزك شادن بقع هز دارت هزعناشنألا ا
 مقا ا نلع دل انانع كتان عامان انت هك اكرم اغا نكيسؤل امال ايقذل ثنا ةنوتللك را
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 0 0 ا 21111111
 | و طراانج رخل ا( علمت تنال الت شل طبتم ىلا يخيل لد ضن مايضعب عيش اذاني: لل ذة اذيالو اند كبت

 ا اهزخوزن لوصف ةءقامبع لع طك عن[ نوارعن اوفس مروه هجن لا ١ كك مع نيرة ش١
 ا زار نعننع: را جزغ هجن زعن اننالا اهو اول ان اوخ و أري نافل وختن انا تتسم 0

 0 اك ا! -1 نومك لول 15م نارام لزم زئونسمل ابل انتل اة بادن
 خسضلَر رضا ا مانا لاا ان ةرشياب اجا اولون امل ووجدت رع طوس اطل ازم منغ جا شل! 3

 2 ؛ننا ل شلل نعي نم لاخذ اذةرهانل ف ثمل لوم[ مبان هع لاف همت كويتي ل از

 هيله اي ايقاف مءاماهاول و .للاءاررتغ الط لهل ماهل ة لالا يع تح

 كي خا انين وول امهمتن ل ةقراشل ملت ا بوم نجا دع اورئط ان ماسلوم الما انمااوإط

 ها ا انش دبع نسمع | اكون ارق الا موت هاوس تاغ و نلب

 نمنع اناا كم جناو رمان رط ل ناساف اةشلاذنهر بتل تير [رساذلا
 اة بال ) كنه كل ا ينذ اما هتخم اذ امتع ملل ادئعت نإ ةمزبذج أك ميذا

 ْ هيفشال ا! 1 ب ب اب اهتلبْنْركَ نالت زل اءاذنع انلعملا

 | هتمالن تي دؤولخ ب اكازف انين اننا الجز عش الوزغ عشا بعانانل اس لاهدالد ازعوا ل نيج :عقيعأ
 سيلا دب تاز | 0 امن وتو كنز
 كلو دارم دين مال اه ذ ديل انوههعل اذا ريس طمع حلل ان هكتشلةةلهضش الو
 أدم راسو كيم دج ينال ةخف م آيل اولذ انآ اماقاركم ةيلمزعف

 نامه .نادشعزعن مام ننهزع طا اهرب ز هجر عش ادت عدله مق خ انيالا ايسوزو :

 0 ان يني تح او يما: نعول يخل اكل تقل مدلل دفعنا اطنمل حف تش ادب 2 ارع

 ايا ا مرقم التت ل اراست اصر لع كل رئاتد اءازكتعوذف

 لاويهج شار هإ علماء جوا يأ اء تشم اذ ازياعْساآضتن كنت جدال اذ“ تجد ازعمملامل نج] يضفلا
 فاد عله زعنال رات 6 اخ تب قمزخيسب اعلا أك ميشا تلال ل غ]عَو لع ارالو ل عشا

 امِسا 0 :اءاةتماراكل اهتم !اهبآ ايازكعر زل هطورل دلت از تمت لي ل لاف

 فل دلع انة ةنادح ل لعن با قاتل اباه ز حلالك ينحل عتمزببج لعن اناا

 0 5 ارهاءس الصم لعد زيؤل 53 ال انف هما انا نا الوقت اكاد نمل: اذه
 نانو مش انام نآ ولكي اكان ئافن ائاذه اهلل مزعتش سيئااقانمدقلا نوبصنإ تل

 3 اد و و أزيالا 4-3 عدل خيي الاون يول ماذنالو

 3 ولام ازيالعل انو اش آيالول الل انهرل وزعت اَمَمةالول للعلا انيلن هللا ايل صورو ء اس عملات

 هل ناحل غءانا 1و3 ار ردا لورد علا نجانمزت لع ّ

 0 لان لقراول اعَصتو انتل قده ادعى اسر ن اذهل هز نا خ سلا زرالولا

 نايت ذيل وب نضل اعالاة رند نوطيرم لا الل انه ها بع ضواطا اني
 اًمضواتاو يا نبا ملل خر تس ارسل ايغاوزفالخاو كلب اًمع سس ع شكو نانذ لك دثدب ]

 ,هنانيتس مه افسحر نفحلتل اذن نو نري اهنغدشبلا مفرزة بنل ا كلذ كن تزهر انا امشاز ميا |
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 | 8ك[ ؤاف ميز اوم ثنخزمو نوهت اها اهب لول يثير شل اءا اناهيوصدد اللا يومك
 | ٍنيِلتلادييرعنزكم نبدحا الوعر مااا 0 الفد مهنا اخ

 ١ 0 و : 1 يسا فاس ١
 ذميعاطغاولْض دلك يلعتل قم 0 اناس ف انساتا, م
 ا ل انما مهولفايرتشنال لوس اتدَعَم 00 1

 أ كاع 2 ادم نلمس ل اهةيعزعن | يل تيزي حينما انهو عرو نجني جن عن اخات 5 ىئكلإ ل اف 1 !
 | اقتل هلطلةنندسلط د جاما الالتال ايمان تا اعتعتوب ل اخائماشنت ا ابيها ينل الامن 2

 ةدلاززيجزع انو لذ انماط 9 تؤ ظ غون طنكذملا تحلب رخخ اا غم ماع أ :
 أدان حاط نع نال انا هلل هلا .ول جي ول تزيل بكلوعا ا. اخ ع علا ا هم الوزعأ -

 الدفن عيال م اولا 0

 ا عول الورم كروس جرم ةحاربتسل | ام تكيذذا اكمام اال و 3 اؤكنف تش البجع ضل ضر نم |
 . واع 1 0 0 د
 ًانلخل كلفل ان :ارتبك انعباغن نينا لدين عمقا لزوم سنع نى ع (0 راثل نسا دْرُم كفا تال
 ٍ ااا ملل اذن نكتم) اهاخب انزل سؤءل نطل اس يعمل اذ اخوك اه نفعل اذ 0

 ْ ا ا دف هلم لوجل اك اذذ تالف ايفان تان تل نتا ناجح أ

 كاز يل و نمولغ يال اذغون هج ال اهذؤين عد هجنبتهنعن امال أك نبل الها اننا رانا
 | هلؤؤشاج لق زعل هز غباط ران نعتم اه شون ابا الهلا و تدنع فدي ََفَكاَوَسا |
 ١ لقنادر اسربرمسر اهدنا أك اكيد 'رالول اب نبت ممل اعنتمل اورغمبص هند لزم وسخ إو موو اَظص ع ظ

 |لؤنيالولا اخترت زبالول انا مومن ل خجل عل اول كن ابكر اي لؤقذ ةخ ادن ب لعل )عم جزع ا | ظ
 | لدا مناقل ءارجلعت ات ثيل تخل اكس تم ذيل عازر اجل قب( اطاتيتت |
 ظ فالناس لانك طق منعم البعير غزا خلطت دعلا (ك ملط طش السوال
 أ نقاب 0-0 ماين الوش منج انو نيخوهل#ل اون يعلب نهديالو لاف توعججإ انجحوم الع كل نفسي أ ا

 ظ يافا يل اغل هاو نب هز تاسابض اعتماد بعدي هيبلاطنبع ظ
 0 2 ل نال ون يعج :افينلتصنل مون ت امانى مخل اليل اهيا ذات واقل 1

 دعم ابن يحزعش كفا * مخ ضن اكل نب او نس اعدل اش ناكر شتا تعقب ال اطمتسا |

 نانو كا نعزعنع (ك لانا ة اهل ادلع طا لتع شلت 7) يك كذا اهصنك تاز. لامءشادبع
 نال نما مامانكو تيل انوخول الر .رر ولع [جيفاولعالغ كن ادع ادن عزه زعل انونختع نحن حانير

 أضاب عرعر انثي هعيش تانيا انو هيتاشي أك نووي

 ديب 500 شح د اضيف لرجل اك روييشمل اوم اك رجلا هاي سورس

 ههاث ُهقْمِلَجَو اج ضوالازعدجال اؤكد اهب تكس م اثيضوالاهل اف فحاس |عموعم الف 0

 تارعابذ نيمو اوعضت نارا النا اشاةماوعزا ليلا مر ال رع دا داعم ْ

 ليج وربط »نات جنا رمال نمكفاطل لزم زغ دلل نعطضعنب امنع حك ب عمال ا فولت |

 اخيط ف نب أت اًيضواتا سؤ! لمار اجلا طَس ناو يل اذ ل اهدي ا سوانا يصل تس مملا ايعيا ١

 | تتوافر اناظطق نع نجا! كن لش ل نةءاتعا انزع انجزعز ين ازبت مزيد خا زجنعأ
 | نط نيج لاو وق نمنقيج اقل ف لو ٠ : ليما : ئه لا ع تجو ا اذن ىلع نكي ةدعفال]

 يرمي رم إ فعمل ءد اعلا عبال | ٠١
 دع هم »

! 
١ 



 ينال ضنا :دئج ل ادويبك ك0 لف اكاكذ د, ينوه عيقعل ا هن زال انس امني طالعل مطل
 يح الا زج هيمي زن تاما زهق تيرم للا ل لمن تنل وداخل نونو نيزنيف

 انادي ارنوب نين كن نيالا وتنال: لعن انيس اهمال يب ط ناامنبل نيني يي دار انه ) شف كئيب انان
 الها انت ليل منهما نفباشلا اعط وااو لن الا عمد ثالاخول تيوس بنما

 ْ | ولقد ورشا رقيناطتقت قاما امن امل انجل انعنر عيلكمل اوِلَعْمبْْؤَصْل انانأَد

 | طغزةب الابل نعم أك اان اي اؤمن مطعون ودع مبج ايان تنل عل قال كت الام
 ١ | دنع اشولزعت نتن ننال أك قينضؤلا :ةل مات ل اذنعرش الجت بس

 هنت | يبن ؤلاجزذؤلال اهني اطل العش اذن ناوتهنبب تنم كاد الا لويزعو تحل ابائلثسل الالم اعأ
 ظ 0 د ا ادانتمزعا
 | جكرتودجت تي ناي لخلل تل ومو عنبمو كيمالا اد راهتهدؤسال د اهشملاورذئباكن السد د تبع ضد |

 كلل ظنت صو يتسن نادك ةلما اهرتخكل يل اوكي ينسوا 1

 | باكيا اكملؤرع شح ان لتلشتل ردع بلع لامع دارت د جايز أى منع ةهاوتتد نيمو لل
 ْ |اًيالاشسما سعال دقات ناسا نا ليال اوين اكل غصت نايف شكت رغم ذاناتاانمرؤ
 | اوفو بيتنا قتعاكزهيزدلي ناز زل خ.ئعتمن ل يرتسغنزعأكا
 | ادءانعلا انقنكز | :قنك.ر |. قطان انالاعمتيلاضنل هناا مان الللئلال ةيييشو ضخ لطسوو

 | قت اهطيترامت عبس ومى ال اعشوم يي يا 4 [عبن

 | كك كد دان ادهن ميل ير زهدي تن اذن قطان نازك لن عانس للملا ثم عمان
 ظ دوت -زل تجنن لل اىتلنن نع انئل كل اذن زو ن ع هاب ديل علة علولفب ناعيا |
 كايااضعت ا ازكاشل ينك عاطل ب: دئبغ انس اليل كلن[ بع اذ شد ل زيخ الو اف دل م از اوني تلف

 -- ل انانقتسمل انمالس عفان لت زهزموال ل نعي اعنع .(> كقْناَق

 أ كلا 0 و يس ات 57 مد ماناطَماهضوالا هل انوه

 | تهاطاق ههنا ولإم ءاراَهِلَسِإ] اهرلعشالصهال 00 هتكون بان ايا صاد يكمل

 | وروي نمؤل ناش انهطاقالعلخل هلتضف اهي رد تونز ل طبقت شتان طش ثامن يال اهبذ
 | :طكللشس فهم انةينافتع وكت بل تركيز اغا عا ا انو
 1 نعالج منعزل اكان دأب ؤش اهيلضحإل نوكتئلتضن ن اخس بوث وفل امن: وقام يلف

 | فمن يو امك لسن . نكرم لاوَضمَمَتار الاس ش الوقع م ادرع مائل نواب اشل اراخيزعإ انس نمالشم

 ] + انا ِننَفِةْمَو جالو دوس ول اجود عايش اهم نمل ةدزر اتا وضر اوعبلَدل اه اقنهتن ادد” ث اجره مريضا

 م مصل دا نعجز مج قيزجيعم غد دعنلج 5 كانا نضل] لاش 0
 8 الالم ءر نصل اهب دات مل لضا ان جالو اص يانشل لما كم لكادت اسنان اطل طالق ذقن

 | الان مزيان جاوا اكس اًهعيل انهما اه 0 تي
 | ةقللمنل نعد لكي زسانل نعنعت لعيب لا رخإء سلا أ كضيف الا جا ضربة انا رتل مدافن تلاد
 | ِدلَعَع ءاننيششالو :| اذ فرب َنٌوسم اول ع تمل ا ب رمحل] اان يزيل ]وفلان ش لن

 | لانوانيعديغزاعتعأك رقاد ار ْسدفُو اهب ا ادالوبل انكم او ارىل انف لوف ٌةهادبع

 اإل ب دعامال طاياننددعتبل دل قنوات انلزلاد !؟ ( نلوم لس كلو ىلاغن : : لوجو ا اب الس

 2 هدد الصم

 م 1
 0 اوتار دا نارا



 ١ ا

 وي “0 ١
 ا
 مالا 32 7
 .اولو 18

3 

 ربان نيالا 100 اس نأ ذا رق لأ
 رالي 0
 لن ل 7 0و نال در

 هد كدا عازف ش نول ]نيت نافربزنل اوي هت اخداد ثلا ف صد اغنياكان) ناينال اهصكتتمل ثداؤالرثراززت

 يا بملاهازغي الط جن ممن لعدن كلانا اباطب إف يادالا نه م١
 عادم عي بليس ليتل نعل 6-1-5 امو الل تهب نائل فهذا اكشلونف ةدامنع
 قلاوث لامر مالم الونسر كك لفشل قطن باكل اذان اذغل انءيبإ كبت نبا وطماطم اول تلخل ا
 تلح لزنتاءانكه ل اضانكم اهّؤطنال انادل للف ثلج تلدإ ا زحل كيج ؤطنج اب اًكاننه كعمل ا غن هال انباكلاب

 هلع ةفالكهزالانيالنندل لالالا غولن اهي [يسشاباكتنة فز انكم لعمال صغرت
 اشم يتلاعب اريج يلو ا يزنتتر اكتم نار ولع وجر عنعنل زن يلح دل نتميز عشنا

 نعت و لنا ف كرت ازين زعا [1ناناونلرللمفاو نفح اون لزج ناملان هن الفوت ضادنع
 تيل انجن اظؤنسل تيمنا انا هلوخالا خجل وم ادتعإ نمل ازا اهلا دبعز لج لْغآَ ايو ءزعو دعا
 كوتا هنطت حال اًتانيَحل انين كا قاءاواَتنم ليف متنطشلا ل اة ضرمطوخر الا اذنه كلر« انل انعام تار

 اال اهتلولوتب تال اان تلح تاك دل فولي كلنس االلغ نال ته ف شبل لضالوس ا ناق نياك

 ةقجا دا , | سول كك اضم تح انسخ نإ عيل عف كيبل الالف تاما نفكر اوذكل شالت
 ءاهد عر بصل ع داك اعاوهنمنانللا (5 باشا الع

 ةتيث للا رنج ةَعو زجل لول اهالي اش انوع كال وجمل اداه جا دنا حاج اعطال خف
 هك تاكو زيالط ول احانزء لكل لجملا نا جال باغ لسج ا ةكعملاخن هش الزنا ديجي اه ذياسل ابابزخ ملا
 كيانجل ساكو [ سف نع نويت ديال إِييسذاءَضاج خالط ؤبإ اكس! اوسلتلا لكل لع وطحت يح
 لق كلبي تجو مط ل تطحن دايما اجل امنع تذبل اطعم دس ناك نيم اجيال حان قتلا
 خاب لتر هشط نع ىون تن نيكو نال سؤ امته اع تذل ا ميمهر» ام زاياكشتن يلبجل ال نرحطت يالا ق»

 ألان ةمادنعب لا ماغجز عد اجب نا مزعزجن لع أكو اهجاناوادراناطباد نفل نمازي ةىلنل لعامل" ١

 ضال لهاز نول غافر انتل اف ني زيا ااطأ سلول اندتعن ضم اواظ ان نتن الوفا
 او نار طير عدا نب عيل اهتز عكر ز وع رعكتبل الهارب ةجزعت ب نقبل كوست اكان

 امتحان علل اهات قص اول اند اطنخ ان انت كل ماا تض نمل رات نن اكنا امانا حن هللا '

 لاو نعيش | عتفرعي تلاد شل ها عنانت نت خرتيتل نع كك م وللش نا ننل زف |
 ١ اوفا جا اوك بنتا انما لم تلزان ذل هذ اننا اع لطم لالا كل خناك ريت طعس |
 ١ وار اهلل آنبلعتنكل انناول اند عل انئل الع كاجانل انفال لطرمانالاخ طومان ةؤكرتاوناذءلصلا |

 وش جنو وتس شين يب انادي طلاس متن ةازختتخ تلاع
 ١ اذار اكان خانم نالها نيرو زرت الضاؤزمر ؤهظظوم نمط ولج تبشؤل الع كاي ج عنا زف كت
 ١ هياتم كار نادل ل اذن الط اوم نومي تزن كلا وكتاط قم كازا ا
 يالي: ا نمل تال اهنلانانل الا ايل اذان لوط ايزل نجت موي ئلاخن هش الوجع نهج انا ليتستن اهتباكل اهم نع
 تلات غافل نة يزتينح | كندا ذل ذل نلوم لفي ةماخّرشل يسر وج اذان

 اة 0 ءءونا+كر هور وك ردا همس نسر وك هدد درو -لبجرك ذر اكل 1

 ريم مجو ء جم )غو اول ار لامشا انزال لا حيت ضر انج زمااان هنن للوق قع خي ذازع
 1 : 3 2 ب : 7

 ا

 وريتشنل زها نادال نس وخال



 واج د و

 0350 انضم اهلي ةمؤجو ثيفمل كال طن ف نعيش وإما اولع مالت .بانصاجربنسوبل اما خلت نطل |
 - - 1 .ءبد- عل |

 تعين... | | يبل امان ال اظالاقز تملا#ل اه تحط نمل وف دنع اس هام نيج زائل | ناكل يوعز |
 0 1 - هعمل ا[ انعم هع ل عرعو يجن اذنالا 5 ينمو يال اريراع ل اناس ع دارا لغالاغب ْ

 7 ِ- ازا . - ع 1 ل يا 6 ام هريس جس ًْ ؟ <

 : رك يك كلل انما اسبمسال تاو اهناش الني ظنون نكرر عم انو ايرعَد اني ل !تاكسما امص سالو مءادامل |
 يمر 7 فم

 : نع 0 ا اطمردن ال طل قال اطفَر نتا ااه“ | 5 00 : اك كينصو ف غطن مع ثيزا اذان اعزجنالوعطارم فيم لف اهيع اضل لجو مديل يلب الا طادصس مدا

 ا مهملد اننالاوعمتهنا ياش لعل اذن نومك اك ؟تفرلوفزع و ا ءنعا ا هل مس ل اهنا هش ا وعجل ل نع مج

 ةعانان خيل نانولزا اك طاعشنااوليطا هتضال وطنا سووا ذم فتذمهو ئاثيلاءلهتلعنخاءؤناهب

 | دوج انيالكل ذ ذل اخاف موني نخللَم 3 لل انيكك ن اكنتكاله ا: ادام اهني غالَبلااَلْوَج

 1 كيب انزع طانح نانا نه باقر قل لخ اي" ىل نأ كاع ْساَطَحَس لوثر رخ امدانمح

 | هلام اعلم نهيليزرجل 0 ةعغضي لعرب عطس زعناو مزن از عت انت نيت زيلع ةرل الع
 , هيض السنع علل زل ناين انسانا كتيير اها وكيد إف شا ا رمش ةمانكت
 فإن ظذت انا ساق دنع نايت ل لي يس لشن مضوساواذانيتملعانإ ءاقتي ف كت اذنكم

 نبط وهن امه رجول ان: كك تكتل لعر دن لااا ولع ذل خت دطنإ نادال انهلشنم
 خياطانازواختالاد تي عت جل كمل نعمان ز ثا تارت وحيا غ زي مامر تي اننا[ كح ١
 امتمركتل املا ن تيت نانا نال اوال انميَصل للا عليل اول هل كسا نا جنا مع شؤم الخ ظاطاثب ١
 فطخ ال طانلل وَ ناك كاطانول اتفضل لالش لل نتا هين اجرتس ئإ ماوؤكسلا انور ملاعل نافل |
 الياذع اهب نم لسن رتصولاف لوطي: لق اكلنا ناك ال نطاخل ال اف حاطتون شير 1| ونلا ظ

 53من داع اها ضةسان وزع لويا ايلا ايان اخينا اللول المقيم حالك نمل
 تش الضر اهادضم تاكيدل اواو .نشالوش اوم انانيل امس لال اطقسجتمتل مآ بان! ن لبست نامل |
 تول هر نجع لل اوال فاعل اكان لش كاوا توتو ذيل اهيئغرل ملا تيتا ز اع ظ
 هجم: قورانالل اوما انضيسنإك اورق لإ مل! ؟1تا15:20 نا ذكاقل ادت امل اول الانف هاف ا صلاانادع |
 عل فاق كزيإ إنه اكل جفادخ ا. نيل ناطنفط عن لترل اعد تخريم اطل اعل اه كتعلاو قتلا اجب |
 لخلط للان عضو انوي معناكسن نإ عل نزع زخن سانا ع بشغف من قلل ماك

 ١ نمار ايش الص مهقبن هلل اهل ضان عة تان اذرضمالازل تمارا اهني اماهيئاضاير فد اللف اديشن

 نيخيلذةرلهاتاف يزول !دلتشمالتةمتسشا تاون ا اعيناكتال ابتكر أهي اجالنجاكتزمتالا
 اها شاد نك نغن اهضكطناندانل تؤ امهر كرا خظ ل وف شنان فرعي لعب ازعأع كلها ١
 ع تهنح اب اذامسل فلين انعزنا هر ةيطنل عدل عاش أك لتشمل اةلعش إل صتغ لع
 اذا انتم فتوش جرمانا بتناول ملنخ نذل زال يالا فضال ف نضزاقل اليقو

 22 امال عاطل لوني مفلخفلل ل ءءلوفوهزخهملَح تحلو انشيبش ميلاف كي ضلال هنن ل امال انهت

 الفن ذهن انئككتمل ناشف لكل ننو ىدآ اسوم اال لوني خلك سس وتد تلو ظ
 منهن اذل او ىتول اذ يلع الص تيل اخ نغاظ اورزرولل اف فرش[ كعك ديل انجل مانا
 ميلا هلع ضو ل اتؤإنل اذخاتابطل البو وجو مامالال ضن ك«ازتركمل ا ةركتل صيفي اناذ انهزم
 متع ناكل ال الغالق م امال تس مني غل تاه مول بودل هت هس منع ضي ددسل ام رتل: كاب حلاو

 "تا اذان اذ طويل نع ضو مامالا تضف اضع اشبن امال ]ضن كذب انج افوكب اذ نولي و اذا لالغالا



 ا 0 2 2 1 1 0 سا 7 |

 4 م

 أ 1: 0 0 ١

 م ا 0 ٍ 0 7 ل" ١
 0 0 را

 0 20 1 1 ١

 نيالا تول! ماو 3 ه3 لا عدل ارو اارعئاعم ع ا نمل

 2 1 ا رك نائوغاطلا ياو نجل اتعلم لل يم
 ا تب مانالا عة زخالاف انين لا ذوب افزعيل اهل انع هاجت ممل ولسا كبل وب ال ان مج سساتل !علط
 انتل ب ضو العتيد انضالل !:تلع م (لَصز لعدد هن رامات امارس قم
 ةونشل الهزاع طف رز وذ انظر ان للوقود اطسباناما اًيشرل افا زمدبعلا عطب ] هوز حاطغسالا

 دش + تمل لصوت ءانمالذ خاط نالم نالاغاطب ل تنل المس كاطع الستون ” نلكلز وج ئضملف

 هةضيبرماطاضإف تمل غن هعنل ماءالالخعالت عاني اعدام الم انال لَم تساول اتلاف
 :لعالف نب او كوم !اهانما مانا لشرنعساول يتهدد دعست بف نا

 ا ا [ائالننوك نيكل فاشل ان
 ا داضاللعؤا14 كف ادنض الزعم شبحو ميرهان الخلاب ميل اهحومل ْملالَصطَيْسانل اهءانطجش نلوم

 ١ لمنإب كدباشالا ملط !ا,مانيطل نع منن الجب قش بشل اطال لعل شال اكازخل انساب ندي بج ) ح١
 / 0 3 هدا

 ١ اذطاكمه لود ةهادجع م يمال حج احم زر نعت | ا

 اهدمل يلع هاش اول جاك اين رسح اذاماف تريني فل اا اوما ئ ذل اهون لل ات ااذيتبا شايل ةملعإلت

 0 :تتمولامالاو فلل او نسينا يد قرار ل اظاوكاداؤمن انني الو كا ايد
 1 ناضج تا مدق اهل يلتزم ناقلة طاتتشال انني رات
 | اوناخانب لا الون ونمو الاانا ذاوناكهلكل اناكم جلال دن يانأل الصلاه

 د ا 0 تاو افا ةلالتع لش زازع قاع
 أف و هر خوف نزلعو امو اناجل ام 0 اناس مضاء اناكبموهْننولعْيْضآءاشلا اما الملا اما

 1 0 ا هرم لوكتال اف ةرجاق ىيبنطعمف نمل زنا وم .ةرلايالذ نول زعاطلاوم

 1/فذجب كي عا ل! عاب . تب اعتمر يللا ذمهسنلا 00 اطقاس دلل انح

 قتل طغت مال نيم ورم ةلامان الو انا ومال ل انام هع خل ادت عت ل مالا ا ط دل وكلم المل زم شاط ١

 ايت اتاك خل هان انك دولار ن6 يشم الاس هات ليتل الذهن |[

 2 تسول تش العو فموللما ماخلحاخ للعامل هامل امو مت ان كتبا ريئبنل كنانسلب

 لدورها اأن ايفر تل اق لنصل انقل اذا ”انكئ البل اك فمه فك نيل مك يزاكلا
 وب كرف قا ثكل هلو ينال دنع وتزعم ازعل غزو مذا يطا قش للملا ظ
 ا نام موقع تاكا رقي فان همز يصل ننس اًمابَنُو هون المهف يزن الا كت تول بلع
 و 7 د هم يولالج ان ماه 0 انذاك ليال العاج انغاذانكجانأ |

 رصف ترى زياةفدايتل فان سي ندا 2: لإ نارك طن ؤفع نقعب ثم
 ا تلرمرفينن هنا لوح نم تؤ ر لا تي ال متدشإزةنا ا خلع وا ل

 ماد ضو موه للصف نز لع يذلا راسم حا و عرمعمم لمع اي عمشبف مه سول ابرج |وُنَخَو قةنينوإ | ماوه |

 | روهنسرل# مدان اوف انضنغد نواز نوصتغم عند لا عال اناا ةعدن جرش اوقات |

 ا نفقا ليت جرتعر|ةيزع ا اضغا |
 ْ | كما اانا : ممادل امهر منهما كلو متهمي وانو انكي هكدا ّْ

 | هبت رة ب اوط تل ماناطا وطنا نري اتل الا | 1

 مش اه شءالونتل انئآنلام البدع ناي ذات ع تجطع ويم اهلكيتل العمل كلذ قلن وفني و

 ا
 ظ



 ح(2ب 25“ خر 3

 اضل ]وسر كنار فاول هك شرالع نونف اليل اناتعإنلاطا |

 اخ انيباو :اةناطللذ نواهاو اكان ءاس ماباوجل اوله بتلاتسف | بت نعاس دج 'لصفدت السعد اماكن غانؤناكا ع

 أول ناي نجم كابو لانو ضالخخ امد نوفي الدهن مدهيولم ل ءس اعبطق كادتصو زيال »|

 تهل انامل انهت ماي ووسصلا# قل هتلالومت ك[مغدنج
 3257 0 وم 7 ا

 :بقَنْر كس هل الالم نعت ذي

 تل يصح و هيج ممل ٠
 ونم امل, لعديإلو فمش نع مج وعل انجيل دل شارات لعل تعبك الباتلا

 ولو نيل اهل اجي

 سَ 1 رع ع ااا

 لش للان طر ادلع ا اول نبأ 115 يا
 0 ل نع ذاق لايران 0 دمع 0 ظ

 تناك 9 لو

 بيجو تحل الجت طاطا يقبل اناث
 يا وخل اوال تموعنيت كاك جعاب ف ندور جاك مها كم نولوقم ل ان ولوميا هيلع صاف كل ١

 ل ازا ان جيصووماوُسركَس ل ناتوهنينجل اكل دانيل عنتيل تلفمخلاةلزتانط نانا

 كينان كلنؤماول اننونمؤل اق اجلا لن] نارالض ناب لوضع اللون د اذل اانا
 و انتا كدا اوهام ته ظيالول لق ن وب انني اكل اتضه كذا َقنلطبسْول اكاكل الم اعانى

 اعز ..رن مرعرتا انيتالعلعقنن نمل هع ذمتي ن كيت انغنةنلغب الون ل هنن عضال اهتز تلاع
 286 6 راع ولا اننا ضم ازعل ا خلنا شيشه طاع مل 0س ل اهصااتاوغن لا مشن

 رن ازتوبملوق ثلع اللا ن1 هالكدلعبضنس زال قة كشتلا اند ميِلَع نوأس
 0 انامل ليان نع نان ات الون قاكيل اف دخل نشل هش نفد
 1 0 اناني ف ل انتحر نءآشت نيلحْنب طولا فزت طلال الات زعل ا زنئانه
 نكرغ ادزالملا بهناواطن نم عتمادعل م علل كلو اننطانت لسانا لئكرال

 ظل فععن اذا انوملطام ل انتا كل نعل زل م نياظداذتال ول طا تءلظ | هج متغ انطلخ هدأ

 كاك نمل انح و ف! امدعإن نك نوتمزع لبو لومت ل ١ هوس و ان ليزنم ده ثلف

 كيل نيني دشن لذكر انآ اص ا ءاطؤ شن اونك بل نيلوالالةريعتلا دسنمنةتالا لل بلاط
 اراه للاسر ازع ةصزب ل مزيل اننينشتش اةرغل [تينتلان كلظبكران يم بكف تع الل مزج
 كلوني لذا ًاوَصنولياطل ايميل ني اوبمه) توب وز ا ملاهعاحنختج) اهدالا َتوملْكَمال اًعَص كَل ءحورل موف ثلف

 ١ ٠١ (: نجار ال َباَكَس ! الكت لم اني اناتربالو انضي:شل مشت انته لع شنو ان لحن انبر قل ام

5 

0 
 اا

 وادا هد ناين انهن نما كش انامل ل: هانم تلاوة زاكلا ا ؤ
 انلطللؤب لراول هزل انهم د هروب نيضانم ديمنالكت لستر يوسالاناق نالاناتكمتأ

 اهيل ع انل ندد شادو النا ؤ

 : ذخر زدنا جلع ول اتمني بشار

 | ليال ل انف انا كلن تال رنات لعق انهت اذا انتل انكم اال اهبل انونمْئن اماما رع لو |
 2 لول لال اضن لوطل دفعت منول | اءطنل يصل هند ثا حال نال ضيزيم اللون

20 1 

 200 ل



00 0 
 نا 00 0 ا 2

 تل ب للا نتضؤللب :انل اةنؤتكتي ةنكجتل انامل اني مشاه متهيط انكار زال نخب

 | بانو انان 0 ندئالًص اما واصف اًسحي حد حو عطقاذأ اقم ليتول اذامد ا تلمتعنل لعاب اذنه

 | الز انانكمو اك انصنعشي نمل اذنه طن ماعلا دتل ليا دضق ى عّهاظل ن ابال لوا” كف واماني ذل نلا

 0 | تللغفمم ادع از عضب ف از معن قر بع نب نمسح اذ نإ نعني ا

 | هعمل ازرع ايل اء وشغ تدل تنمو اال نيل اكتم دعت نان ؤكو نيزععام مو ىلاخن
 لابي تكد عفوت لو هرزيفل اج سوهو ل انزع طمادبالو نعاين تل ا تلا نع ان خالإكبل

 م |[ عطلان تاع تا النك خال اف هل نمل كل داك ايك: فش دنت مول اقل كت مين نيالا

 001.12 الو كة ازعؤتل انتوا ةخالإ انس هم .ابانزمؤنم رش انابقزجتلل ناك لنمتهلو عمن إد

 لااا ابكي الك وس ومر اراعتيل ِ عينت ةاهستالاعا تونا ات

 نيبيج نويل ! اناهنمعديزتل اهرثرخفل ذوق كلوا ظليت ك كنس نمو م اوزعمل نكد زعياو ناك تلف

 | انو دك .زيؤن ان دل ا ديربن اكن دو مهل ود

 ارو ايمو تم جيا مور ع معا ا
 وصعب :اينط بوكر( تالغد نالغدنالؤول يقمع اميطاَبي دج نالا نه بك لدا
 نهم نجا ماودي نغراك نعيردوب نعل اطياز لع 0 ا |

 ا 0 م اماولعت :ماناولو ريالا كلم ثا زن انكه ل ان مدح ع اجرعر اين طنا

 مئلافاف اوس ينل اني اياختم لوو وفضجو ضنا غن رم عن حطاب ئه زعا شوف نع ن انمالا
 د: انش ينصت انسالو فل ان نيمو نعول اطل ات ءاوطتخاو هالو ماك

 أ كلنا انما حالات سالو ل ان انتل و لنرى اهسرل و عام عى لت لمان عز لف نا اع

 د !!لإ ويش بالك ميال ل دب خلاب قر : أي ينم ممباتخ :- 152 مصا اغا اننه نات ا

 نينا: عا زعزاذر هب ترهل عت تجزعا كسري قي جلا و نزنملابربايئ مش ناكريوش اهلنا
 تكئانغالا 2 ملا الاون سنن ىزن بالا دع ركاز اذ خف ا 1

 لكل يال ور يعاني اوعي ا: لع نالوت ن كرش العر كنتم لوقف اكول ار عزانس نتميز و د نش تع
 0 ا :ايرلتعاجاو أر الواتتراكلاف
 | هلل يذااننو تاع اهيا اكل ْؤََرَعم اطبع !ياتلنس نظن لتضنل نحن انزع انز نرجو ذوب

 | مميوعن امام ةماسعبل ومس كوفر سرع ار وو ب 6 ايلع لديدا اولا

 ظ َنوُيب انلاهته فلل ام ههنا انزل !ل عانت عانى تعل انضم نلت لاول اهذمس نب ككل سا ليال نله

 . مل

0 
 ا

 لل ننال تجوع لنفس لوبان للى دل نونمرمانل ير ان اَتورتسل ارئلٌهاتوسباشللا

 ةؤانالا جرب يال تلون ليات ظنداطتلا يل جركن بل اي نينباشل ابنها
 ملبس نإ يا » ماورتمك ئاوحلنل لا متشالؤذ : مالح لري يزعل عز عش اديه لعق عددا

 01 بيوم جايك ملقط ارهاعش صن اياولس ناااعةنالاف دن الاف ف ثار لاف

 هام زر ك تيممدج داو جايك قيمفإلب السل اماوم امم الو عايض الو نكن مل كلم إتلاف ْ

 مل خانم ناني < 00-2 ادءتهف نت | الوهم عيل | ذيبان مهدخإل 0 1

 الازعاول ند ل لال دنالنةنالن ةئلا نيام دعب نيف اند ىعاوىن اننا 0 ىلاعن ها هلل ! )و5 ىف 2س امنع
 لل

 مانع يعي نتن لزاناع كميل ارم كلذ اًنعملون تلفت نكسئزلمايالو كو ظ
 هنا ال

 اير رك رمق نلل اول اف مج طلة زل اهلعش ىتسنعل عل كويل اها زم هر انا: اةداما 1



 ني ولج طل 5700 اعب :ايهرألا اينما تهفاشم انما زارع اندالاظضغب دكستط نس هلع

 "فوغ هتلر هال ضي قمن: تدون: ميرال وكيل اولي دج ملاوي إميل و انداميشم

 5 معز اكو قسمول لمان :«نلج و رصف امش للزي ىتل اق كوتا اوه 2051 يي ما وعر

 2 اند اما أكدال ضقت عمنا اننوعبتتما نويت ..انارعا اومرب مامن لرناف متن اتاكد ةينعوبا

 [2 جر مز []اددن اجه نانا اولد متهف تل ايل دامي نينو اظظشس الون ةشادتع
 معا نئازعر انمالا [ك ماظل موتالالعن تلو كونتر ملط ثيخبل فاو اعل اة نمو اا اف

 سه هل انبر نام شجر نكت 100 «لالاض عم نان وءاعتسم اننا مم اد بع ىف عصب بلع

 1117 ا لما 1 فرع خل 0
 0 تااذع ىننؤلاماة الكم تهرب اكن ذل رهن ةئلفلو قرا ةجرواعت نب ناكمتد اا م اَعأأ

 اند لمع ايتن 5 قصنمي 0-0 انمالا 0 1 ا

 اعنا ن اتا الولف يي هاا روعة ساس ادد ردد
 شب عزز ن عرس حيخلعم .ش ١ اع ك1 جاع لص هج لعل ع اهيل زق

 ا لام تدب وا ةتاناغيل نتف كب فو 5-0
 ْ غاوخعخاز امن انطلاق ق ةرغشتو إذن للرجل ضنا نيد عم باقرب ليل

 ننتج عتاد اتابع نيطمل دج نعن يم نيدحا دان رسال ا ع

 000 د لكي مم يخر اونلَظ نيد نانكم ذيالا تاهيل رج دال اف عطش عوج زي ]ميضفلا
 فول در رباب نؤرانل اال هممت لل كتالذ ناك اهنينيمإ اهمتجج و تال اهيظ مذهب
 ب زعانج الا انه ضر افا. ةزاومتل اذاني َث 3ك ذوباوزفتنا اء اوما لع زيالوف
 كضعنإلو يحيل اهلل ل لَدَجانكطمل وْ !ذظاعرطم لنزع ليال ناهي لج كلا"

 ينل ههتخم م مرو اعد انشال انه نون ياو اك اي اننل لنمانيز متهخجنجخ ١ اوان ل دعانلزن ان

 'نيرعيالذ 90: لذ ذكيا ظطب لش جزع لاا ونكا باليت انل ازكلف انانكم يالا نمي

 قفة يزتاغمدنملقاتقا ج١ ًارانيتخلايماغلل امدتعا انازكيلق اكن سوم ويلف اش
 الاف ابكي دفاشن نوي َنْوو ملون شل هيلع قحزتسيب نعتز دس عدن دهر عي .لرع

 ْ 1 مخ اقل نونو ءولَصلوْمَس نين اون نل اكملوسرومسأ !كيلوانتا

 انّمانافاطر انج دكوزيالا ننهبازتكن ضخ اذه دنالا لله نولومنا ضخ مهضعل اذن متن دل ار شيمذ
 5 حا ايي ايل ةيطنالو ءاقوتن كل اونا فارع! انلعزفاول ابل اظ حلت اًيِلَعْطآ تنحل انه ناك
 م 57 ابتورفاكل ام.“ كال اط بنى عذيالو سنويا كنتم هل طنن ذب يالا نه تلزق

 يسيل ابا 2 دانس هكا امن ندع خلا ةيمز عاملا نعي عت اين نيدالح
 ل ان نءاغزتيبول ياء انشنداكو ءاينب تابؤاقالال انااا ذ ثبسكوأ قايل هوم لبنت لكم انياب

 0 !اخطنخ كوة لاكماغنع عوف يزع فرات انت نهرنونمدانش ذهأك تبلسانل اي امغي
 مد نت | ول ناين نانخال قولد بس رانذك ذأن اهئ ضحي ت طاح ورشس ْ

 م رجم هدو اد 26 اطلع و نوما ايوه اا نوني ل ذ ةمادسع هارعم انساب

 5 اثراكن اء اره ار نايات تاكا ليدع ل عنأ 2 اع هالو عش ارسل يلوا و

 اكلات راض عنزه ولان نل ! اماكن العد ةنالنل رانيا دنرخ اوراشإ ب يامال اون ينوف ليم

 يس هل اع



 م 0 يا را
0 7 

5 
 تاكل ل ثيم كنسي اق ايزل ان ناسيا نبا بانتانأ
 اعيش جو كلقل نهم امل طعيتعل ان تيشال ليد ح كشاطهر) تلف لاغ داعب ل
 انبط] عمال اءالغ تصل هنن من كلعل نانا نيام امزلماط تلال انعءانش اللي طتالمّسضاخلا ل

 |نعل انضخنيإرجا يزع تلا 5م امل نهج طائل دان اجل انشاد دما ظ

 'يمأحاك نإ 0 ا د امرا متهلد امتع يل لزغن ان
 ةهكتلال انكياذل ع رحكدالهن انش الط فاةنادنع بل عضر توم انك ريع يصل ؤهزغ أ

 0 نينا ضيالو وفيا ؟عجرت الخال ليل اطال
 0 ١ همسي هازعي عن الش قتيجزعتع اد ملط هلو تاي ةونساكن اكمل اورشغل |
 انميصبان ايل ال اذ َتْوِلْس وان اك كلو اهحتيلعَْص ا اشعنيالمنايدضتش اياومْماك اش

 ا 00 رونعز نيك ثمل لذ لضلميل ان ريالا فنه لون |

 اتلان دال انف كلج لعل نزلا الالاف, نوفي كتل انكسر خل تاذنهل مز اينلاشن
 انغيتشيرمامؤف كاذغل مهن : امن و نهض وكس عيا اشيبش مز مام وقبل طه لمع انما ماهاذخولصماب ايل اظأ

 ريل ان ولومْم ان هياكل 000 1 ا

 لايادش اول هديت وبك نويت الوش ومش اطفاء ب ذكلا اهيتولوتنانكتل غد نم كبنكا ذأ
 :رجوأو اي ثوب ش اإل يايات ش !اوجقاح

 | يلم ف ان يل لل دل انشا منين نياك معن اعلغا هنو كدة ردحأ

 اجي اواوم هلو نوضلو ا هرهاذا انس وح انكشف الوقف لوس تدان لنعمل انك الخ ا

 | 1 لوديتر الاقاليم ليلاس وان م انانال ةتولعش كر  ككام دين :را امل
 | لطم نايل طا سالي لال تنوي ماض نوئلمْفاَد ةصلشو او لد كتلخن ال

 0 | مهين انج اءاوضكالم لوف كلذن ميل: :وعهديمل اناشْللَمْ مانيلا اضن قجلسممال عل لاف لوط

 ' يرسم انامل اطاخانا انلئانتوقملاف ا
 اميل الص اواي لاو تصب نين عن أملي 00 0 ناناتيج الت

 نمالاكوت تك ذك اطل ين ضرما ف نإ 0 ل

 000 ا ا "مل لل نوت م ِطَتاَسَدَت تعز خببزل اذ اءنَحا الر ظماز مال |

 هلاطرل يلَعش لص نطعش ل ارنا متصل 0 ؛ لونج“ ءاول امن ممم |

 0 اح مؤ فاك لل ضان هوم زخ أن نملإ اول اهو ,نوذصترتمَك ماذا

 |تل اطول اوغيئر الافق انت ساخر الاف زكتلت مشاه غي نن تعب ساني نك إلي اَيئاَلَع

 جاجا اواو أيس لوم هز انفع ننال زم نواز نا نب نادم: مالا هن تاك اتللا |

 1 تو مد مكه لان اكان وم تاو مت متنيل هند ان اكان وذيالا ذه كنت حلا اميطش الزامل

 2ظ*ة0500 00 0 05 انتل ا ءاء تين اخاومم تامل لاهم |

 مولع + [:ىطقعانل اننا هلال نال ىلا ةرئبل انتر ادلع هه الس ميل ال لاى اعلا ظ

 لالش ]جل زل زم تاس ضخ اجل انس يل هلب اص ال اهكرتتد مدمني كنب كلو 1

 3 امحنالانال اله تل تلغل انجي اسلماغد هد ازسعن اذ لرب ا : الع نزال تاجا اننا

 لص هفااوثت] امم طان حبو وش م ادوهازكهرطسورل اهنلَعمش السنع كير جاه لدا راكم |

 داْيج كن اء افعل اان للان مضششا اسمن ان نست محاط ل وئام: لعضانم اول رفلتسعمل ادثلع
 ا ا ل



 ندين يحل اجتمعت < نحن اهيا اونل ايمثاط ني ذنط اس نادانان اكموزا كا لوف ز | سديع
 كلل يحس اعدل ال طوس انل ب انسب اا 7 رس

 يلون لوني دج ابانشمتل هكا لهل الخل وتنقل ارغش انف أحكم يا كبر انت ماطنالا
 6. اهق كرت ابك خاالهامل اطل امج انسَر رون نوبل كا الا لطم شن ىنل اعل اننا

 ْ الان الكلك كنم جال صوان او تنك انيدكيت از ااوتطنن ثض زائف طن تفتت إم تلوتن نين

 اس ل ْنَع تنجب ادلشستل اكن اخمانلام نان لغد اسال انهن, أك دلت أنتو كغ نقكم ن هل داع
 7 مَ ام يهل اوت ذليل نجا /فلوشن تلامتللذ ق نؤلؤقنانل انام نناولَنكَى لا

 انو ضف ملحن ب يعل لال دق تلضفق لل اني تلت الضرس: بط اجمل ا هت هد از ]نط است

 يي ندا لعيون علم أح مار اونو العانة
 0 عع درك تانجو نجس
 | نطعتع [5 اًميظو مم طلخت 5 ,اقشل الكم ملك شقتس طن معز معان تميل ف ذاط
 لإ . 0 اهنش ا]وةفدش ادنع اجر اهصاصخب عتيل اي ز نيد اخ نت يصكل تنم ءودع

 ْ ياسر اياعشاإصمس اوم دانت لينا ا دعس لص ثيل متر

 اطل اون زافناحل مناد نيفين لزج لشن ١ مغاطل اولا اوّمَصَو وعمل انك قتئالمام ام ثيحرمنيبلتمسل ا |

 الو اكن انزل راف تر اش ال ا ع ا نوكيابرتنا

 اناا َنْفِنَم نالوا 0 م عال شب امياندطاطب ةحو هيل كذ اذ اذان

 0000000 جمل اعحلزن دبع كوع :ا ةنعاطب ش لمايإ نضل ل كذ

 كامن الاكل مانا 1 جرا الجو هر دبع انعم ايار تضل قران كنز هاد نعيرع
 تامونرتاكةناتل لعب اخت اهتز تاك , | اطبق نال ناكل ا: ام ننساك انما
 الصاع انآ انَباخشنانوةناتدق دبع نع نك دوس نغوذوب كج ل2 عزنالاورنع داك
 الف نزلا اوزساي اوان ههتداو ارم نوس ايل انعم نناك ل زد ايوكيل انما تغادر نارام

 عدلا .ناوستذا اشلون لويس ابا تعمتل اه يغضب ةزديطصاي فب زعيم م أك ضزالف

 كدا عز عنو لب نعجز ريغ ل سفن ندع لل حاجب يباب اداب اهمال كيلوت نس

 وان رطذ ملي منهج امتي لل انشا [دّيتتل الكا اغتت لؤ نوني ةقاونعاباتتل انشا
 رس انا مال الهر اجاوارسه نذإ عاطبلالايإل تورت الكا انراقلءدانثلع اوما اك

 |[2: طعن اهتتلزاول ى اممم اماَتاَعَكم ادلع هشانوتلاشا قياما غ سالو لعل اتقن ا ساو

 | ممتادبعو لل ا مهيد اهندوكَع يروم اكِكبَر والف امحداَ اتتاب هك ةاوعص ام

 ئ ا تاتا تاج تونا
 معارض تيس

 يمد 2 ا

 ءاملات ىف اون كك ومآ اكول اناومْلخَرَب ةريلتل القول تكد طاجن ال اناا ضيا
 اياز ”الا اناا جا قطا ايسأعُ

 يع م2300 0 ا

 نبت لش سعة كاني كوي لاوي نلت هلل هس تالا, لهل اهالي دن كزنال مل اميطعما ص تال وست نا
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 |الجوال هنت 2مل زتخةرعر حاس نان نيو الجال انوشويس ءاطيأ ُ
 | تعطى اسنمتن كزن اهيل اث !ءامب اال طاب انو نجل ! اعدام هد او ذطاف نعي غش لانو 0000 0 7

 أ كؤعيل ان فة قادنع جيل قرين عة هنعل ضرع ال ناكل لة .ئئاضو كيل ليا ضب ل رار ْ 21

 ايفل نابل ايرزل الملة تدل ل راهن وابل العشا تتمقا : ب متل انا يضع يتلا ايىلاغن | 3

 اق بتخايدل اوم غلاف ل انبي اريلتا ثلهل اناس لئلا ضل !كلعش لس شاول جميلا |
 طا اندوف 'وتك ينمب ل إل ايلش النص لو تال اناكاتاَوجَوم اًمطَعْش الصور لالاذك الا
 ' ندْئَلمتي دز طافش نرتماناال اك هن انااا انَْل اء انهيت انا لللاكل املس كسروا

 جاع اننا ضيجإ جلع ك ابلجاز اء اهتاكل الكف ضال كنت جلل اريد قس الست
 دز قل !وانم انضر ماي ماجاء اهليق م امال و: لسكن اول الإ رلعان بكا نال ةءش دنع ها زعيم

 ددضن ماج م مضن فاو دجال املا نط فوانيس أ + ناك |. نوطعشن ام اوله ى اا الاهات اولَد |

 ا و أك لحل اطلافيناواضمل مولا
 بوس م زف ياله لئن نع 0 دو يعمل 17 ار هو هه |
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 'ٍ ١ اسس ادم المكلا خلا مبا نانو نه دن طن مزج كلك ْ

 هديتنا توتنانذا] ارا[ مل ا: ككتسان ا املكتم لوني نيكل لانا ان « رخال كدعشلام لق |
 : ملون يسال النمل :| [ماول انناب انهن م لهن يريح 7 هةية هف نكت يركب: اضخم

 | ةيتزج نا طع اننا اناني يف لهاا طلت انج هالات: لكن له عقم اي |
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 كناري وتطالب اذا يدا خئش ال انهو طن ت06 تيززهال تم ]وول اذنع دج تش 00
 لام لاءدازد نين نا ورسول ايلوبتدخ لانا ساونا |. 3
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 و ام نيل فاتني اشلون وم للطن انت انتهاج جانتي 0
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 لاف لا سسوس 53 |كملغا نملنيرن لذاول 0 7

 ا يد سفاوب داعش تمد ضنا ياخذ نان نارا. ئؤ تب ”رهترتتا 0 نيل وم

 أ 5نولطم 00 ءايضرسملا جواكت ملوومهورمل اوضول !.:.ن سلا 1

 00 لعب لزإطل كتهطورل اقاعش ا لتكروز هرب حسب سعت قلساو

 هاش ايا 'ةفرطي مناضل ال | همنتن ادا لوووشْوسَت نب |

 2 0 اوما اها" :الوق ضد الاخ .اومل اروم وا كن الوموه صول | نعدّنعَن اك اال امض ديل ايل

 | عضل ايل العش 5 هس دم ومب هقشيطعلعزل الملا

 جراف خشن م ادنع سك لجان تان است 2 فالوسزج اجز ف حادا طولا كلاروسلا

 ا رميا صرحا ب ا ا فردتكل اَبَع

 ااضبذكنل انارعناغلاو ِ 0 اًعوومدلوطضامانأ اعيش نوم درع َُدِيَح :انملالما د آع

 7 | لعمال قال الجالس 9 ةزلاطرلشت جنز اؤب قو ودب ككاو عت
 أ اعملو تارشلرةناكانم اَيْماَعِنَجَس تاك ةايت دات طز نانالعط ناتنت ةممالسإ 0 9 ا 1
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 قالوا نايا ماج ا ىف وفيطب ناك انكم ] فايل اهنريش نيب ايكوم انتل الا طع

 ثيندانإلا فمان ثمر هوخ لرب كسير اوت افز هن هنعل منهم زجل عيكس منهن لمي ااًند
 يقل ار: اتي ا ةةضالا امام ءانسو ال ادلع العش قرر جس رمز :نلع وسنن اكت اجبت طعام

 هلا لف ميالاا انهيتش ماض ايريسؤبلم ل انوع انك ئزل 0 اءوحو تكتس

 ةنالافلهزنال مناوركم 0مل ,.ييخ جاجمامنهش ال بيضفان شد ادام انلهسانل !مؤب
 لويس ايدك ٍ تلا: يضإ[قالغزن كلهن كنيس زك زنست دريان

 | ةيمولمامف ايرخ وكل ادام وصل اوان كنج انك علق تنل ال2 وشب لاش نارككتنل اوت
 ظ 4 ا ل 5 نوار و م ذل

 اك نيو اخف لباس مزح مل جاع اتوا !ن«زحورل زيلع لتع شد كوثر مرح مرج, دب
 قَبل عِسٍ ينمي وبنوا قتعزةدازنمز عج رس ا غدمم نبعد نمو اذهْزحَو

 اكافدك مالا تانكن الاوكا طلعي كل اَلل زم شا انك الاف

 | [ك كمت تلقت غيت غهبتا مناخ طرالذك ةينقن ات نوما فد روم انعاش تينا هلع دنا

 ْ تلوفتاهذؤداحلا أ دخجنج اطدكر الاب اقرت مقل طبع غر طر تتحمر عل عقدا

 | منا ئئعل ا ل لع اسف لاسم اناس تكي تل تيت بصل وسلا زك
 ْ ىومكفسو كروم املس دذوانمنيذ د نيو للبر عع ر دع حل امن هس لومي سهبلع نكح لما ان هيلع

 | اول هديك اول انف ٌئّئانل انحف يزذ نر ضيع هعيش 0 ةزيلل نك تؤرهو

 ألا طضران شارل الوز ملا جال ة ضي جئاغل يال انكم دلو لانا ةنوكنا
 ال رسل الكف نوكبن ذا خال اةئئتامل ب كتنماوانسعتا, ”بانيَداحآْسَوَاياَداندلَب عضال ات
 قطا نامه اطمن لانني انهكتيطمالوج نلبي تدنج ال اشعل اناا الونرخ اذ ليز
 21111 انو اه اكلك ك مزعل هتاش ال ان ثيخ مل اهسلاقع تخلل بالف اكآلا
 عاكس ذيل هش 5 هم لوا غفل مهن السنا || انا ثا لحوملؤهملا

 دنهل ءاينزعن انعسزخن انتزع اهتس 7 ريلصاملا اهتالازل انن اداه اوبك سول اذن انام مل يلح

 معامساب1ل اعقل ْيلَل فوج قاوطلاة سات اقنع ور صلا مأرم ان كنك

 اهلين فوجي زر تاكا راحيل قلل افط بابا
 ةزغبع ناك ةللذملا اب اننا كان شالات
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 ةاةنعتازعلع أك كليؤتنانمرلا داكن ثمإر تاذاجتالاةباتل ظفلاشا ١ و ع

 تال ز منين لإ 2 وخالي باو مضوافنيتل عنا زميل ول عوزعشام رالاف نسل لعزل جب زرع يرتلازب تذاع اشإتولا |

 زاك بدال كل نه نيننبطل نيبطلغ ازباب مىلذنتج دسطزمر اكل اؤلخوكلذن و ءزمنبنموللان اجا ولعرجم || حا

 | قددماوطلخ اذ ينمو واظن تيل اكلاثدج بانهم موزكيتتل مولا جس انهم م ونمو ذاككادلبت
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 اذا ئتف ند اعجب وكلما 5 لاب دانب نإ. /شش ريتا انزالنخا علا نيلكت بالا اش ا واخ ا 7 3

 مناط تاكل زف نيكل /زمماز ؤلخ ماع ورش ملا تي المومن جاز منيب ول واخ ورضنل اةلغغلامل اعوعا 0 يال. لال 03(

 ا 1 مدس هاب داب رعق مخاطبا اغامنإ نا هند وللا ليل [نراشيام نجس

 طولا اوتعن اومعن انهو ئرخالا ةاتنل الام ئش ةدشو اهبل رهوكر دل اهتعاو منو انهو دنابسال ا نلهزم سباح

 +ٌتبنوا مالا امانه دهورض ون اكلا جون مولا يس ابتمل خا و درع انهنه مو نردال انه 0 1 0 ١
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 2 ما نحو ريال مؤ ىلإ عال انورع كايا ذلازس بكن اجا طلاب وصل رض يان اهمؤرال نزال
 3932 هميم |/ةدالطانزعنب اكوهج منملا ولاَ دّوسالا نطل ا حاوصيو ممر |نغب هد انف الكفانك لن كمالان اكد
 | 0” < |.( رطل ةمطزا عل كلل ذذاؤظفحو دلال اكتم الا ل اعوع لنلأزهناعتضل سل ولام او ءاطونسلا ةزوجلاتلل
 00 ك1 00 ا يالوال نلعب ملتفكع هرمكلا لهاا فيرطل ةلو نإ الإ لما

 ١ - انياب اهنيدشف اطجالاةول روف من دنت ةلاهتدو لوم امال طلخا,«نلوجنال ان ةزنيزل اال نيس الزم
 2 7 لالخ نلت! رن عب ككل غل الهمس .«نعوإ تنازع اعل نبع عير ءاتؤول علوم

 5 دالخاو نوكرولمئانتلا قش نادج نإ حب اير لف بالا دنبطزم لانه شؤم نبع اطول
 [د لانا كينالا نطزم نونموملا ةهططاربعبب شل خلاف )هس حلال مزعمل انني ةيعزعس حاز عت (ج ةخاكازع لعن

 هنلا خ1 6| | كيه ةبقينعلتضرا زعبل اخئبتمز مم خازع تلا اه رض ازعنملخ ية هزع بعدد ازعوبعمت<
 ا .: هنانلاولعإ ليوا نرد عزف لول دم اناخ نان واول تباع مانغا متنا انالو: تاو الشمل خلافا

 [ جيس لا ديلا هجم هاكر بلع امسا يروا اط«نيبلا عولرازبال ]باكرا آر الا نممالث م انلخ منفاخ ا الابل

 01 هتاوملخ انت دفا اال: عوم ضولطتتللذ 07 ابن اكتم مملخا ممن بول واطيب م نم انكدعؤلغ

 ا كبانتك كل كيني كالذشج ل مهين عباك نتج « ام كير دا انو نتيسوئلر اغلا اكن الكرب الا نهال

 ودعوت ارب ءلهبزتشوزربج ام ةندلاغتم كمل 2 ووو دولا هاشم سأ جب

 ل :.اذ ذانعلاو ةرركسل ال عاف لاف كلت افلح صو تامل توكابو تاج ١ ب به خطر اب اهتسالو مش

 الا منت هلا مالالا نص نايل اموات ؛ نكد ] الاشهار اذ أكحاؤلاللؤ مئباكلإ شوهتلا ذر نيه سوقتلا
 | قبال غو طنعؤ هوءاطا لاننا لكي ىرعل زور ن هذ مضل ااذاَو قس وشد هر انياب اول اع الا غب اضع

 و تاع فانا اكانسبتس دولا ضف َءاطعسنصا ان مانع زمتلطنجو كدر هلمإ) ائينع !روتضَمر ملم اب اًدكْييْمنا

 0 اهردنور تبرئ اومن انوع اك نتا اك ناخإإ الملازم إرم ناطر كأن وخد اذاكان يعل

 25 ميلاغل ا اؤا هب جزم ب انك الكل ذدن لع خهحوم وراح ذ اطالب و ع دنت والم

 || لَعةوسْفَمْرامولشتم اكو نبدكجمللا اًبءنش الا زعناكرمد نورفللا ههه ةرر ماكو ةرغسدماب لما: تووزملا ةهكملا

 2 دالذو نيج يجهد اهله مضالا تان مؤغاذ اةجساكدوْو ارض ننيجيل ايعاوذعيتس فال ناو ثايسرجلا

 نازح الحابل حاوي و هاا تمار الاغتيال
 1 رع يع راكم نيبلعزمؤلخاند هنغيؤلخلرا اناَوناكنْوُدوْسركاَب كام«

 ارزتست وبنن انعر عاني ل !نيزجزع اًعيجي_ حلا ينم عدس ورع ) ةسيزح تلا
 3 ط ةنا اويل ا6 تملا 21و ناب [ربهن دنع ل لسان اذغ نلضجب ل كخلاف عم اربع زع ركب تدا

 : ل

 أ
| 
| 



 ةراظذوزن امالاذلذجؤلغل اءّوس نه طراف ليتل طل اخاَو كيد اهز عي نببناف شنها مثناما هتك ولك زسحو ثمن [نسحا
 طر انل مدني طو دنا زمن طر خ ا هنان تا اعل دال الا يرعب هصالا#|

 ةومزهوزّتجلا بليز مهتم امتاز حوا از ثح وزن امال زمكتاوأؤ تاران نهزم نو هنلجزم نه عزو اح

 0 الازمة زء جام تاتش أ

 هي تو صم الو للا ءوس ضال ار رششو :ل ممل نجعل خوزنلاب نراهتلاك قرطل اع تح اله ادم نلتمس (سمأ

 ةاانيرمفطد نهر فاء اهو اليل ةراغتل افا خت فرب تدر يالا ئجل|

 0 ةنيطزم آجال اا رخال  اًههدشادتم ادا نلاطزمرانلاءئبطتر اتلاةنيطزم دي اذن زن
 نيا: طز تل اومرااتلا نطل الافطنن ٌماَوْملْخ او ءانلو اكاىملا ءالونهو ءانع لولا راش كت واكد اتلادنطزمأ

 1 فم نابل عش دسمان تعمر رع ةزح للعب نوربسيوخ اخ دنت حل هرعت ع ا

 00 رمزخاو ايزل ءامتائا مجالا الا زمددضف نفل ضو نمي رض تلو رسب عاش كتلذ

 ١ | ١ ا ا نا يطيل بت فرت اداري الا ثا داو

 | توما دس الا [يبنال اور ايلنم تع تلال اففاكرد ناو ازمواورج ذرالازمار نذل: نا اؤلغن
 ؤ

 تالله داك تيكا ؤا:ايلس هنن فهل ف اكل نان نبل ارم ءاتشلا ثا 55

 م 0 ني و عل اع ركدسشما خلدا

 اول كرعانانتبتلازيفاظئاننبط واو تعاجلع شيز نبسولاةنبط تان |
 هسا ودام هرمي نمار فاجن عنعراهشالاوسصانمأ ينعش اع

 "د ناكم هر هد ضرال ابار
 رهن طال فمر كابا اكرم اجور عيل وحش دهان نموا ةنمؤلل لزم مخرج لاذ اكلاوه رو ول تل ل

 | اهو هل رمد الملا ةنمؤمل اجه زعلدا خجلا نك نملك امدح حش دا جنح ون اكيزاكلاذنبطعم 3 8 0

 ٠ تاكل لعلؤمل واجن اكزمدنْسإ] جو رع متل ذر ولا الود اظل اول انوغاكلا خجمدولالا | 26 3

 | اهاوازالا تؤهل اؤلخن اكعد يكد لعاب مدن قرع شمالا كن تازمتلاؤلخرج مداؤاخن كاملا رت
 [ةننقسربدعسدا اياك دانون ياخوي دعجداك عسا ياخذ اي ال وال ولا

 | دلاطالبسلا هلي شذ اسد اطبيداجم اسلام ناعدكجاو مدنيا نانا نحاول 0
 | تان يلج انداازعي اكوام ناكو يئرضنل هاذا ةنلاهلضفلايب هدفا بات لوتجيكلا| ٠ ية تهالا#

 صعاب: نعد نعل لول نمسا عيعلا يونا حامل هلا: تن هزانال ذا يلا
 / رفا 0 ير تاااتانلخا الا ساننانلا لعل 2
 بطلا نيمو ذاكل هرفي بلد العسل ذي تما انوا وك متوأت 1 ل هال يتلا

 57 را محمل تا نمتبلا اتصال انغ كوبديدنل كم اذافابيَتَس الامدازم ٍ

 قاسم اكَجَنمكلاَض اطْولَحَكَم امر نع ا وس سل سسوس ِ

 تت مفس هان انف هول كتان نإ إطعام الماك اك 5-6
 قف انكاو شاك يردلا ياو ءآنملا ران ةداملا تعاند ءالوجزم ول مالم ءالوعزماودكن ا القت عيطنبتد 00
 ءانؤجنالؤ شمام انهمننج اعزب دك أمداو ملغ سك وزاننال اذنبلعو انيعانجاول اكتسالا ا

 ضحازتا !اونل او تول ةسنسقلازملا» :لطوع تنجم ونزع اك اكدتاتلاد ماو مقرن قرئوانعطن ا كمرض والف اللا 3

 انجل نهل م ماش ادن جولف مانجا ص اد تنل ”نوكوانكاور تحلب اارجخوو ند اههنحاذ اعنتن 1 10

 | ضالام اعذ هدو وؤلخلا و او جتدنمز طف مزور فم ن أن اعزطال ال اعز ةدحاذ نق دمناضيس هك عطب أيل 50 0

 كيك ا ل ا ل ا
 ا تازاح ديت

 هالو اهنا نو



 ثعبل تلال دعس م ةلارانلا دام[ [ءاو دالنخؤاقضومت نيل ىلا مهاب اءثبادهرانل او لل امان الاش واو

 مدت عاطالامهيف عين نيل لطب اضعازل افنشلو اهدهعزعيي غاي وططل ب ئاشفل يرحل وغلا جلع رخ علا
 دنا [هنبلآنخ مود اكد اننومشس انبلع بلغ اين اؤل اذ اكون اطلس دفع نسم نوكو ميلع هول اءيلخل اهيلعرمانلا

 || ”تنعلاءاملاو مابين لاملاءاملا اهلعل رام دال اواجه اال اذ عاطدخازع ةرالن نع جاد كيو جزع

 لم ونع نم تحاول نم جزع زازا ننجح دش عامر بل قبب ذخادطلاخاو كنا ذئاب ١
 نب از عنّا رهجزعتيع جر ءانل ان مدعاة بدم فل مضل قذعلا (تكىنرانل الا نعم: النعل خاغششلا

 جات ازم واخ ولغ اواخز عمل يش اتا اف :ةزممج ازعاج بف زي نجاة يعني هطهادب رعد بطيز حان مزعل يغما
 || قاتل لالا ف مبيد انا نط زمشلنجن ضنا طن اكو ضجة واش م ديلا ذنلز مضل ز احا امناكو
 1 يلزمه ع ورعمشإبرلهالالاه وعدن نيتنلم نمش مينو رتماو اشر شما كلل ازال انضلالطل كن
 | تما اه ان نب الجل اهوعمن تيكا همت نيب هذال ع وعد غن شال ونبل مهل خه لشسئئام
 | نط مذ ثني زكل اناك زعمت وبال اذن نجزم بائيذكأخاةنسوبلازاكانو .ذؤمو هد ضجيازم اهكاكجحل
 اًمبحِنيب ابل امذتت انل اكس اذ اكلانو هرتركايكم انرركان اد ديا بالكرم مل كم زب الوب ناجل انخ اب[ ىفهشتعب ثلا

 نةخرعتم أك ناسخ نسودجح وهل كرم هيكلة زينه اندر اًهشنوكين اكو بح ايس
 ثرل! ونش انباطص ارض ظرال نادل الذ كامج مدد ادب با, دلل ىف نانس نهد ادبعزع انباطص ارض ن عيلان نيته
 نكلهيفرطل انضم دن ةلان اف سةسلا سجلت الل اف نة انصهار اف نطل اجزم ئر اذاًجبستس اغتال ذل غر شيطل وتلا

 كبارا تعم الل اة كانا غغافرافورل املاح هاناف تلشلاف عمم وججنف مه اغسل وملح زعمش ازاف اهلا نسجلف
 اهو م نيانطلا كل اهم [واضن ادانا اج ملاخب كرا هثداناعلغل اجزم ان سجت عن ارانلو كل اضع |يزبنم

 افلخاؤ اكيد ذاب اغاخاذيوكل امل اله الث فم بمن لم افاخاذاكهنذاب افلح او وكنب جلل اضع الل اظتناوف

 تلازم ولون ميت طله دز لتاناكماطؤلخن:نذاباطمولخخ الانا خرش قفل نازنج
 رانل اسمى ذاب اوجرخ نمل ضال اففاونسغد انقل ا: فلح انتر اولافخذ ذاب اطولخذ ان مل اب اطصال فممةعابساق

 نر ان ناوي لسوف اطضإزن اندولافل امتد اس اطتمبراطض غار الخازن اخص يذلا كمنمداتل كتر اذجزخ ١
 | خلاب مر اةاونصصف لن الا لعانإ تما انتداب اول نم اوني يول امم انما اوداتلن نجوا ان كتل ادخل ا كوتا

 | ناكرنهل ف محا. مؤلف. ذاانبلاووكزل انف توجت وكلبطمتلل لكتلة كاتو اق نونحربو نوصجم كلل زكا
 | اطضا طز مهتما انتر طلخ سه اخ ئوزن نعد داو هالونجزمنوكأل كو تهزمن انو اكو هزم نوكالمال عزم
 تدوخ ئزنلاةول! ا ىو نإ احا عيلزم طالما ايف موو كهل هزم ب زشجن عكباتاطعل الا

 اًملنمسانلادشاننال تشاو ررانلا مال لخ لدا من اكاغ اومن عم اطمح اءانبسنس اكراون تبر نبا قرع

 فزع قضج يال امال ةراذنز عدت ذاب ازعاششلا اهرخونلا قولا تيل لكلا هرتز عمش انا رمرنكاد
 | معني فال الار اولا كير كسلا ض تهتم شاقمختذمهر و ليزم مقازجزم كلت دنح اذاج] جوز عمشلا

 و هس سه يسرع مام ووو
 دن زمدذل اكائيرزغاًوش اهرعاهكرض اطقخ ا ذنبطلا نخل اتلفاًء سبا انف جالا لانا الا اهيلعيتتسغ
 نب اطولخ نال خلل اطصالبأَو امالَسو اد لعن, انت نياك اطال خضرانلاو اوشن ا اًيَجْمم حاول امن

 | طعس ضيكع رب تلازم نبكك للبدل ابطضد تؤرخ ملل تمنإ هز اكمالا عائل زان ناكرب مزجدشزاد
 | امره اللو امل انهو بلوف ىكتم ىلا اًندرا ذاتي نلوم اهلل علؤج كلين هخل!ئز طلع جزعال اواهنألا

122000 1 | 
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 ت12
 لقا وب نر سيكل اة هد شوال وطس اهل وسئل عم انوكتلا|
 1 فاول واجعل ا 1 ا انزمؤ لكلا ١

 امْضيرإ ]هطل اثارت اورد اول ءاغتل يش امجيئاقرل امونل عم هاولصل مها

 كد هسا ل ا

 0 هوم الف اًيلاغْةّرملا تهؤاضا انهرتعزمنيلل انخاناذهلو ما ايان مالا خخ ماننعال

 ب خانم ننيز اكتمل اني امم انه رال لبتسو اوك جنم اسم امي فكتب ضقكمهّكلاشازيز اؤمن هتدا
 اكسال ذمالتلإ امل ءاغْد اهم فاكس زول انمللا جان وكمون خا يبو ذاوزل انرلا.ةداهبتس

 ا تس 100 عم يعمم
 أ 7 لزعوزعش نال ارجع هز علما 1 تعز عن اياز عطل ارعتازعلع أ> ىنباشلل علب ام
 لاملالهءافاَ اماني عفت نوير رطاذافر مار هب نإ ثذح اهيرن اههيض كجم زم يطل لع ءالالسزا عمتلفاخم

 كنار تلال زعمشب نان انمواخرذاوب منذ اطولخإن إجلال ضمت اهول خيل باف ايلااوبمنن امُدلخْجنا
 فيتو ابيع اوم اضاوبعتف اهولخذارفل انما انانلفا انَباول فل اتلالَم!كل جؤئاراَتلف اًمالَسم ار -

 0 نور لاف ءال ماو كنا الوالد ءالئةزماذدكنا وم بطن نلف هارب عؤبال اذه: مدا هن موون
 0 بنسائلاثَو ااناغنلدنخاناكزال:لعورعل !وعتلنورانل اع لا

 لسكس لانا انم جولان ةامال اج تدنمؤتمزؤ مطمن ل صف ؤلغإملاعؤ ابا راف إد رتع مدي مؤلخم

 ا ءايواخؤلخلاؤل تجمل اطار ان شدا نتج عرج زعن الجزع ارز عإ جادا دزع كه نط عرعر جا زعم
 0 دخل اوت دل دنبجااضالا اب دش اعف طنا اما عنا
 اخامةنيلخاءانهزعاكان امْيِطلا موب د ,اولونتنا اديني اول انكتب تشل اذ. لإلا ورا ال اغلا

 0 |ةةضرمتي وموجود بل هنت اول نينا مانت تاديلوس تعا زاك ف

 مؤلف دمرت وجمل وصلا كات 1106 عىل غنا ذالو هشيم هواييمداد نينا الو وستتخ
 | تاه تالف نتا قطو غل] هيون مدازوينلدا دش ترابا يلا اول اذاًعركو وطب ادع|نمرب
 0 !ئمزم دال ردع ة لرجل زوم ثرالدالا لع نع اكرك
 3 يملا ال اطواخدف انو لذ نما! راضعالل اذو اهب اع اهولغتالاهتدراطالانف |

 ديملاءوباواوكتن مد هنبمتملاورب لولادة عاطل انْ اطٌوباهف اطولضن فاو اوبهذاكدنارخلا ف الفار! |

 3 امل را ازا تجعل نطاق دلل ضنبا |
 5 . ا يي ادالَصف مم كد هع تمرر زا الو ميلا راجت اذ جز يتوام |

 كوزمزلاًدلف مدا اًماَواَْسطجد زو نم دز مج ؤ لل للم نر أود اناذاز اياك اكعنسال اورميفل اردن وكب ظ

 دهرك الارنبل انهم ونه نمش ذم اغا صو الازمه جر اذ الا ل عمن اة مزعل 1و !زمكب ما كهملابرإ الا |

 دقرشا ع و الذال  عونلا ال نوكين اد انين تاكهملإرل طا مدا مر عتع ةرتن نع

 مة مدار د جحا اني ور عش ازال ومب عنمج خا تعمل اذ ننشد جزعول ازا هز عدا شل اَورتازع

 ا : د3 فاثبملال علان خازعلواناكيتنلكل ةوبنلاء كل هيتوبرل!ى ابل اميلعزخ ابل عنمظ

 امرا ذي ”ردوكاهيران عمدال اف ءاّملااو كمدفرد رهو دير نذل مزة اذازرظنا مدالزغدلج ُْتا

 لافضل ةمضم اذ داعم كلج ]جورعمش لامع رام تملخ

 ]َعوُرعمَس الضرير بل طش ]بلدو كويضت 3 مهن لضخ زم ظغارتْل ارسل اطر انمَدا



 1 ويزمك عودت انك عمجمندال نكن ان مالكلا ف ةينذانفتر ان 2 مدالافضمال اجلكو موال فله كلنك
 3 ةةحاهزاول او ةدحاو د لبجو ةدحاؤ شط ودج اطددشو دجال اهملع مةطلخ ةكولف ترث مكالا4 نوب كت الخ كلجتبط
 ةعشالا امش الازم يخف الاخ الع ضغاب الورش اطرد: نكرتل رض طعم مضي خييذل ءآوس قانداد دحاطم اع
 0 اممم جورجي ثوم مل نئ دل اخوسيملَل لول اخلا انا معدل لهال ام كفلكتي ترتبط غض نشط وب مدا

 د عباكم نعوعاظاك دخيل دنلا'شلخو ف دبل ذال ادنبادطلخ او ئياخيلب شاك ري انموبتطنتدخلاو
 .. ١ ”مابا» كيلاجز انبعز مشب ةضلخو كنفلخو إلا الو شد جين اثتعَو فكر انل انش. عإلاب او
 اظلاهنيؤلاو هوبا ةخالاوابنتتل انشلخ عال ذو كت ال طو كتونجف ايس اراانؤ [ عز مك مول او ومال ضن فلخم

 د مداح اولاومكم انج اة مرو صن هدضل ام زمزف انل اليو يريد د ويدلك نق د هن اعل نور الاناث سماد

 ”اياورلاهل اكممزل جل اًةزبؤطل اورصطلا ! عوعال اورج او دعس اةؤيشل امهنم نلت منبصشم كمن اليو مف ذا

 مدع فرهف ذم اذل اب لا لازصتصل ظن يده اغالمو طانيزلاربز م رئعتسلاو نضل امص مل ١5 عطار اهوا

 لة فد فلا واو نإ ظن ئاطعلن جب اف كال عضو رففاغازإ ولاهو ن وعدو زلال امال بكار ظن

 3« تلا فرفولبال وشل خلال بْرَص امل عن ريض ذ اكل ل نمو ظن ول هه عن عب وجل لجل ظذع نركيدم
 نا ديربد الع :ئرئاط عب ضمان الع نداشلا علل اهثدااناعمّمنما ايد مايطعا اهدكم لبا انجح مرضا انج ملضلا

 اناَضا (علاتمأ ةييرا الل اّسل امثد انا ثق اءسلل خزمرخق اوديرخل اطل خزم عشري دشش امل كش ان كلة زورا
 يكل مزثموباغاكو هوالَمرو ءايتلانطا ف ئمان !نوكلملازال ءاتلااًءالَم اشم نولعان ره اي خلل اس
 نال بائع وشو مز اذ ادملس انفالثخا وائثلاَك ةداطتتلإ اذمزمالثخ روش اك ديزجلا 2 بالغلانءانن هزاع |

 عسب سسوس
 ياطكنداطمرس الام ربلاوبشل سنعيد اتسم از زر طلاؤ مخاد هيي تاتو نوتل او ةدفدكلاو

 لباطاعمجوباطلا عونا اذاذ يئس نال تبوعز سلا اناس ماو تس اكاف ضرابجنلم ايلاف مدابحشفلا عّصنلا |
 الكم نظام بيوم ازباب نهرض هلالي وس ل نت ذانمذ ان هلع ا.ئانساةزاط هانم
 النجا غائلكدر يواخحلاد اجازمقالف اغصل اكل ف انش اهب جزم بل علر ئؤلخر يجامل نر شو ناطر تدازاؤآ شن بجوب

 اكمام علا نلهؤسم لاش اكد ان لش انس لمعدات نمل انسه اظمنْكل اعاذاان
 انلهؤ ارب اوضة ان اهدي اذبركامم اج جبالخلا نيو يطل ووطن متر حِلع ضل طا د خي ا! اكو ضعف هلا |
 نع تيزوكلاةيمزبرمازعش ايي انعاش ضن ءاذر موه جان انهن تمض انشا كويت زون هلا
 | نوىمؤازع بخلط الوستنباب لعن ةهضإملامامالل لفل هزيل از الزع ةنبتعل ابد ست !زعببز سنين انح
 كذالاذاّرخر تهدف ل 0نتض شل ال اف طؤلف هل ذاكتل نزله ز ومما ةيلكو غلب اذا:ةنبنمئل بم طبتم

 نيب اؤم مدنين م! طش مدح افا هدا هبسد نبا كلذ نم يه كك كل هزم درر قلل 0ل ان اً غنفم
 دشإنمؤملا ءاخاتا جب بابا اجا ادَومَملاَو ةوكرلات واصل, نواهشبو طول: وزد اوّرلالكابي خا يرد
 نعفلو عجزا إ؛ل انو ءمانالا متجنغل نازم عع! زمو هللا رزناباذط فبكت نما لذ هوس ذجامتت

 مدد خالو خاضت اّمشنالا نم زععتونب مك كش اال كابس نلائج ذاك هل السد تبا دلة ديكو ا
 وانه نيتك اه د وده نييل شملان نول جازت موتو اهيجناو حلاك مالو هولا ةولَصلإء نو اهب الو اش

 ذاك اطضا ثلا شما بكلعد زل عوخيش هنيؤز جانبه نوكو تسويه انما انهم رنا زل تلاع اذضانم

 ناش تنل ةركرإ تءازم خلط اوان اونرزبا سلف ملط !وهع مايجي لالا يبص تس جيزان ايزل جيو ززعملا

 هتباذ هلل اخنازءؤهواط تر قنؤايرطم كمآ لزج يعشن عطس نلعركل د كانكسن غمز |: اطظيصانبل
 . ا.د رسم ةدلننسكا لة لاكن زاد فو طوب! الخل ينمو اذا يدع انج زمننا ناهنايالا
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 ١
 قمتداءاثيز عل اف ن دال يكتنف ى الومو قيتسان كلذ طن موم الو لسير ينال تير طم كلم ليال انسلعنطإنو ازرتسو
 اتا: اهجئنلاَس انش مما لاف متبل رح هد اذ اذا نرتس عاذلزم كآ انت انيس لض |نل الا انتس عاذانمالااانمش

 ريال اعزبالا نام ذ ع تنبنمؤلاماتصكرلؤسررباجو تروس دالَجْ)جمَشلا ابحّرت ا لاغمشدا لعند انهزم

 ًائايطن سوما انالوم رماة يزمن ينم ؤمل ا زعزونل اًسوؤ دلل امهزبا اه كن و زم وص ز از مالا اًمَحا تبغ لع ظدالف

 ةزرعمتنال اف انههلهز مو اًبوثنم َءآَمءانل جل متزم اًولعانملا انمدف لبي زعمت الث انهن هزم هدابعو صانلا داقنزعم
 تسٌولإِمااثيبادمال ل طو انلشض دو انضن عل ج فرص انل ا انطىربن انه ز مزه د نما ات ان لص اص ان لمار
 | داتحنم اًسكسللا »و كرب هلنشلا بل عبجو يلع جيح نمت عزبوسزلؤ هند ءافل ضمت عزب و مئه يدب وذم: ةالخند
 | كي ارجراضناك اهنيلعمتد اناا صلع تبل ءامال ان اورتو احلا ظ ابر از كاهل زم ضل خذ زباج ةولّصل اتاك

 | القوز جوز عمشب العكر لكانطم هر اهلين اكراق ناطلتلا ملام امذوكت غانا ]عبس اع ريو رثروطم العزب

 مافيا ابرك الضو لود اوغلاختو هللا اهيل تال ون يتاول وش ثنكلامثبالعاو ناشف شدا ايتبس لسد

 | نتي !ناطفوسرو هثبايرمكهنض دار اثكزم نرح دبر نمد !دازهنم اكوا اكن بطن بال كتر فدا ب انكر مانع كل جشال
 ]خور عضدلباك ماتلاهقدع او منئبنم المانيا ئلاَسّملا اذه تدلاث هتاباكؤ كلاس لانا هلاك

 ظ عباد بجي كيزم) تن علخنزم الور جم ب نمط ايلا ب ابال لاهل باكو ميتساذ خل فن اه هدا ةجزبإ كلف
 نط ادن اضرالانمركاشناذا لخادم ؤضغملا ساهلة دتاملل كارا وغلات تالا بكت ونجيب !دئال ا نهؤما
 ما اننالو يلع عض اًثباس ازد الالت امنع ءام اهمرجتو ةماطزبط ضر ازلخج] جرح الغ ل نسل خضترالا
 نيبال طل اهل ةونتزمذخاف باتل اوت هان كلذ اهتعجضنرم مايا ضتس ءامل لذ هيلع رجالا
 مسمع كميرا !يككنطدل نانا ضم زم انوي ان بتم نمؤلخخ ني طلال نش العلن م مااا
 ” ةلافانئنيط جرم اذاجو هلل السمن نبال انننبط جزع ملاو عتدبط جملا ف انننبلب عْنَسامشالونسكن باب كلف ءاؤس نيد
 ردن نمو م از الو د ظع لج ال يلعزهرعمل نسا اًلاماّجاج ا آم اهينورجخو دنذنم :تِجَبَصَس ضر ضال َيجرتحهنلا

 زكا هول تبيان رطل كلذ ةرودكت مضار هتعمل ذر ميا سا لع تلال لةلبنط
 | 32عاما ءلَعام عكنبلب عيلوط عمت ينبط دار او كنب من نطل اتا ذزثت يمل ارتي عراة اخطلاك
 أ لهنا اجا ةلاؤه ءهبشالوا والم اوكدالو ولّسالو ومالك نيد انشا ؤدهنسالو دخان اماقدا
 م/م ول نبطوزم نوصل اكلات الشال سؤلاةلجورعمشا ءاذعا نمره ن:.> رص انوا لجلعا
 ةؤلّص دل: ورغجزشو زن اخو :طاؤلو !نزواوب.زماثينججو انش نم هارنانجزاشلا ءاملاولوالا ءانلا ناثعنطلا جزممت
 دق بمال اورخلا انهو ادانبو نبط محلا جامو سبات انكد هزم يلج ناد جَو جو :وكدواسصو
 اذا لنك ضتس بمول اربط زمرلكتلا زؤر زحل هزبل ال جاو انا اوصلك ةركرلا كذا ءولَص!لَعولاَوةدابعلاو
 "6 عافن هلالجعو نر عو لظلم نم ةر وجا ل وعن[ ورع الس هثدا عمم تلال اعاهنضؤملال عا رنع
 مدرلالعالاورجازحونمؤللا نبل زم اهلك ذل اصلا اال نط جاز مو نبط ص انل اخ زع بكر عينزب اًسوملظا ا

 | هدا ءاومو كنبطو وهوجك لص رموه اطمتنمدج اللاش هللا عزب ءانلاهدشل نبط زمزمؤملزم تاؤيؤلا
 اىااناهدنعانعانم اند نمالانخا:نامتداذاشم خت نادنعو اوجد! نط مزبا ابنهم يزف خلكزنالغبازم

 9/3 حااهعاطش اه ضم ادن زيانوم١اهتكن البلا ف اهعانش هتبعد شلك ارسلان نوال
 | تب عه لكدلركملاذ هللالوت ايلي سلف كلذ دكلل جرب ايلا حبك عانشل ا نس اغاذإ حته كوز شهلاو
 | رمنععوه هوجو ذنبطورجإ: + وزمؤملاز نر صانل اقدغل زى اغ هند عرش ميل مهين اك اذ اذوطن عي هجم لنململا
 | اعلبجس هرقنعم هه جو ننبطق جلع تصاتلا تس زمٌءلازمملاش هللا عربون ثولا له ةربدز لالالا عتبجتَم
 كلنطر نزيل امالا نم كلل ظاكص اًنلللونتورئانش انس هدام رص نل اولا «ةوبوزب بلا جشلا

 ى

7 
24 



 مول ااظ الدسك: سس لكون موبل يعل د اوهومجاتمونمّومل اربط جزم احلل اعالا نهد اهل دادس ثحإزعم
 ميسا اليها باب للف اوجد الط انهاه رفا اتسعت هانا
 | تاني نودع كنك ايان ومب]ج .ةرعمتبارثلا ةلافهدالوث اونسر نيا طيسل: نا طلازم خلا انهو ان اجب

 مهل اه ند 0

 3 . 1 اهتيانملد 27 2

 006 ناش از بلاغ كدا اونا ير دان ءاام

 هرغمتدال ميزي ابالسلَصا ره لاف مدان حب اهنا الكل زلال ممتن لاه هتباو غراما
 رص و وع وكد

 هنزل هءاجاذإ يح ان الا بخ وعض كمل اعااوزمكَبّتل اورعم] جل اف نئز اكل ارط ميال انة لعا اوبمع

 مدخن ع ذ تاياطكو ازا التمر ضو ائبشس هيل ةءاجاذ| :حضف ان لع زم عت اطسعرس ان اسال نكائبنم

 نامت 5 نر ونملاافلادش البت زمد اهرب كيل بيجخا اجاضتي جود اهضجب تاءاط باسر وجنم جم

 اساليب جياع ودعش اناكو سحائب نال بلاط هند اف :ةلاف مثال فمن لب لخط يول اذلمف

 قابس ملف الاب ال [تففل د اذالو يمت فسم ربان كو اًبداطمقسإ] فم تاس انئادحا اةسحي اح اننهنشم

 ا تيا فاد طال اينالا نتاع وكت

 تار امثامإ ل انثاَك ايلاةناز اا ثوبذاكا فاو ةزمماباطخز مزيف باطوم وركب جلل وانت ساونب 'ااونمازيزلل اوزهكربنل ل

 هلئاقذتملابت ان باو لا كي بخادنل ميالة شاذ :هنلا طاف حابضال اول اذهل الاال ٌصلاشاَو نّورتاو كاع مون

 2 16و امان يرحمو جتا جند بتمر عا
 بطل ازنرال ]علف ضيق ظجا كرم شد امك نبط ؤو اناا ؤاخ له كتل تلارل اؤغإ ازمااكتر اسبر طخ مانع

 عل امام !نارتدملابس نعل نيكل ال لسلام اثملا اور ال |نم كن !نيوكلملارل ار الزم دنبط الجمل اتش انك

 ةافبتم اقباتلاب منعت اروتملازع ةورجإل الا جلذرالا اورئتمد ضل هه ازيا نم كا نوري احاضاخازمشنبطفرل ايع

 آلا هيوف ال نزتسملا كلذ انا اذ يحل اثر تمنعل !:ازسالل نمل اكل خامل اطار ازعل بطفل اع مخجاض لا
 كوكل يكمل نبك: نماليس لان يلهو اءاؤه الاد ذلطإ ذل ءاط وال ان ائممب م شذبلطؤمل ايزسالا يانا جاجالا

 زمام بلعبلغاقءنمللاَو كلذ زنوج ضاف!تلعجل غ عفر الع بطلا ةنبطلازم ةوضتملا ترهب حالو ماشا ال ام

 اغدّسنركريزل اماعزكضملا اوه لازم سبتباط ل1 ل اعوب اطيلع بلغ اهقشب زحل نمل نمطلا رورو منعنيؤكلملا

 ةوناكن اد رهلخاكن وكم واش انجالا نيهالو الا نه اوم] مندل تال نم زّيصتعل!ساطانا مم اعدئالل كلما
 كلز ١ ئصفحاب تانعز نفح دج ةفداّصلالاؤرنإلب ضم كاهل زماوئبنل متهكل ْصنَعلا حا, |بنبنافل ااشنلا

 تيس ب لا لف اهمسلكا ايل انيزطضااذارنئملا زل نم اكل رضي زم ايسلا

 مهلشكئلدلؤ غد كاذدال اةرؤشل ا اطتج نمت ع دموي اطتض اذان رزعكل ا: ئاجتص انا اببَصر كيل اغا هع

 راد خنت الرو ونش داكن عان نم سفن ّرشمتن هين الو بل وكر الوب
 مرو يهذ ”رثلخمّمضن |خينف افي !اًؤشهلالن مال انييضاكلا ءآطداذهورشل ابوها ما خلل نم السك سابك

 هع ل وب ءاخاذافض ءاؤما اتش اًوزمرالالا افرلخإ بح ل اغا اكاؤزم

 ةنائلول اورو !نلص اؤمن اكلنا نا.ءلعل زم بوتضملاوضاك نانا هاك تريلا لادا

 م ل

 تتاعابقل ادكعزم ابَسلار مسمن ولي مينا الار ل ماسبق فلخ يئكملا ةاتجرنف جزم اتش ااؤلطتنانإو ءإنفشالاخ

 0 ١ث + سس



 راو 17
 درو اذهل ٍ

 اضلإ هروو .ثدحاف

 لسد ب

 يسر ارث لاس

 نكن كربلا فا
 تب اىرلا ةدلا يكن ا ايلا

 لي سعد كام
 سيكا
 را ضبان د ءس نار حمب

 قب اعمل لعل واج

 نم ورخالاب افعل توب
 نوري د تال اح

 دك لع مر اهرب الم دع اجأ

 0 اًرخارلا

 ام قو تى

 ملكا نعل ع ءراىلا و

 ان الن اد مضلل

 يرايملا تعا

2 
 - هاما لع قا

 1 ط 00 1

 تر

 ايمانا

 ا
 تباناولععملاوج داذ داذا هاكر العمد مَريالف اف اننلف ناشر مهو

 ا 0 ييببيبصصسمل

 ف جاو رزعتاناوبح اشو جزم هل ادق وزم اهرب طيز مو نئنركزكاذاذفرن كفن عركامانطمو و ند
 عاننمناكان فس الار ئهغتحازم حن ااه, ذ مق يتح انك زم تعرب انو كنا هين اذار هضيو هوم مَعسئاض

 اننانح ابشر انمو نع انعت انمتسكر مالا ذاحنيززبوممصلا موب ناكاذافرورغلا غانم وهل ضا الورل ذهبقحألا ٌكلاابّتلا١

 ةرمإ ونمت  ءاتنل الشام اون اهلط انمي النول امل إن رمولاينتل الا وتل اسوم للزب ولام
 هن عانملا ينبت اؤهتسل ا عرس ملا عبجو ري اطعام امته نو هتان اويذعامونت فاذا ااا |نسلا
 0 يا ةاثنلا

 ُلَّدَع اي انعالاَو ابل جنم ارنب ضخم ملا

 |كلذل ميما وليت اع اًوينعاا ايش الاف استيفا تسلب غانهلؤنلا اًيسالاغرتم ءآحير وب شيدماغم

 | معا علاق رتعاوم امل اودانل اود رولكس: حرمك لهؤزم اوناكرت 0 مل

 | نماف ل هالة مهيخت لو ععم نك اوبرا امتنا افلام اولض إي بانل« نلعةننيزل جانا آف اهدلخ

 | اهدامانير ترا انني تمانع رزلء ف يزعصد نب زا التغلب هننجم اهنجم اىاهلما
 انهم دلكا لعل: 1 داطتشاال ان يعن جنو هنا سان هل كجتاناك 3 ام يمازكل ناك تامل.

 طيات نجتخ جان تتحجب هت جدك ةانداتات الاون رضا زملكتاس كاف

 داذافتعاف تقود ازشلاهدابتمل اف اهماذ اطمالئل سم بل اهاقبلغ باوضا|رماَم١ * ثا ةنيلطؤ مم غقبطب جرح الم

 ا ةآجم ال الاكل ن وكم داب داما دم دسم سوعمو وسع

 | فستالاف عش ادْبعَي ازعل ا مجزعيل جاو ازعل اصعب عرج ازعفرتملا بييعلل مث "لطم ا امور هبا

 ]خائف غتشاخناب ثلا تصادف :اهناك شمالا مدا لعام اسال نيل ةتما ل خم اهي اال نمش

 أ لمالك ت ؤيبكاكوقبخسمنمرداجباكا كنا 2غ زمازمو ممل مما وهلا ور | ل ت خلع نش ةف رع قوز
 ذطالاف اغانينا ءاناطإلا مارلين ءايسالا جلب نش فو اثمرف امي نبطا/ ذل م له تم لب هدو 50

 اهصاوجو امئمكلو اهلك ارجوا ءايسا اهَدملاَت اطراف د نبت اورد اكجاؤ درو ايت انغام هتلاءإلا 5
 قبال ظله زب اتلاراخالا لبوتو نامنال اورج غملامتمزم ان غل اىداملاو ءاف !نرائدالا ءآسؤر ثالاثلا

 انلاتمش اون بطل اذ شارت ب إنع كد تعيب ازعننس نتاع ب ازعل جوت انلاهبزب دايت دب

 امساك دنالَما ءاتسا اهنعل فرعا ولي دو همااول ان ققكف اعرساتلا اجانعددنإ ل افتكر عاملا هَبم غفدمت
 رضا ءاتسال افلاام 1 كيا تكر فا ساتلااجتالاطغل انا ب نتن خلا مختار

 20 جرت قد هديا نرحل سدا مارق كحلة ريشلا مزيولا ضل ان ومنا ءنئارانلا
 ٌنمرخالا ونجا! طا زم طر ضل وَما اننمانو مصننل الميز عنيبتبس نم نيكل انا كالّشرنمال ارمني جانل اذاجخ

 ا العالم اما نبك 0 0

 متلاؤظيةنل غلاف ةش هلاربعز ا: علان باش هز عيش 39 كل حا دطفلا ةظفل ازاتماب

 نأ نمت انؤج قة تسال اعدام هتج عالج نعل ضررا دّحو لاذ ايلعسا:لإطبؤلا

 مهاببعابا كلاَملهدا ارز زعب او نارع ل تلإزعسازعتم اك دحوم طحلاف اهيِلعءاتبإ ظل امشاؤظ

 | نانينبّس ادبعزعزدؤبنعييجل ان علع دحونل الع اً طبل اذ اييلعساتل ا طمؤلا هللا عطور اه هلل الؤ وزع

 نلبس اه مرظ مال: الاهل اذ وطغل كلل انا انل طم لامثد او طخ اسهل الو نعشلاسل انة اهع يزرع

 الوز كنل اسيل اف قضي نعو راو عاش ذ |نيازعششلثلا يداك ةن ملام زجد كتب تسال غد ينام
 ةتاطدلاة ساق غل التمر طعلاذ هانا املب ءانافاغلب جال اهلعماتلأ "طوول طل ازمدتش نعالاغبعني رغم همت ءاقنحملاخ |

 ا



 0 مردحا ترد | لانش مازلت تربدنل متن هدا مهب ذره رولا زم مداخن متن ذخ ذا اذنه لويز عل اسد

 ةوبتددس ا يسزل كلذالواوتضنفاذاقمنههرتضدتل اكاب حت نضل اميل اثيَرذ ملقط نم يخا
 نر !ناقرامك مهشالولم ..لافل

 | دعا رعت نيل نسم |. [توعيلضنالادساوتل اول ز يخنلاس نشل ىلانن لزم كلذ كدشلا اجل اذن شات. زرنجل العوج و ظفل القمل وب دوا لك

 ميم امرلا الاتش لةياجسل بجسم[ نزع اهبجولنؤجونمق شرط ؤعدك جلبت جنؤلكبوبس تل قاوم )علجلتلا نير هلا

 رب. |اسم كنان از حض ناهس طا اتحاا
 رطب اتسم مات اة شدا ةيكتسلا انالونيرجشنخ فو نوت انف تنلوءاثنا كل انؤعدن اي فشكتم توعد هياإءنبتداشرتا
 م 5 ملا ىف ازد زا ال بشن دن فس الدخل ف لهل اف ظفر خف بكي رم شد ارجع, [ث[ شلل الف هلل ازرع ةقداضلا

 | ادرس ثا تامل (كلتخ ةدانقل لا ةالبلا ختان: :زمكا تلج لل تردان امال ماش جادا نم كبلخؤلش لفل هل نفك
 | كر دل تلد ١ وذلل تككر فنين خمراتلاسلتجانق تنم الزناد وغم لزب ح الالي داذلاهثد اوه
 ركبنا نجدد اناكلل نو لل نال ةدسسالا اوملكيمل ةلونملابرالا رجم نعاس ربل عاؤ طف اْحلَنبكو ]جرت هند

 | الان 30 الاسف افشل كانلا مانا تامل صلاها إعمل ةرنسالا اًمازثموُصْحم سس اطلو نبل هد ابر سلا

 | تبساتسلانفكلاد| .. لن 6او نع اننكم تدل لعد تاقتفد شايك تخطف تح ناز لا :لذجذ
ا اطلاع هانم الهازمناكااجلإ 2 رعمشا ارضي ط ]كلف تن ف نإ ل اتهُدا انرُوضاَما اررظف

 ْ كانرفكلاد نايالا ديستل

 | سيعحب | (تاطعال الا ينو ناضل سارا اوْداَينلاواؤساينلا هلا عبو هاد تعس انرومك بالخاساغن
 000 كيل ّناواهيذ كالا اهطبسساو فراذملال داو ممن وكن ارضا اذه ناكي] يوت اوم اطالج ناجي هظا

 0 ضال نمل انشد اوم اطالجادن اذ ولاا انلف امام نعببتل انين مقبالخعلل خزمكضل ايما يزن لوعفلا

 انهشعإ ادم هذ يلقون وببخ ساذج ول ظازماّبحنؤكناطاشمطنجيؤ ابكت نالضا ابار اذا ناهد ل اثبعاا
 قل ناطر ةكئلل ذلكه منهو نتصور فل حب ةدغم ل وتينكا مالا نافضن اذ ناجل او ةرهاطظل ا ان ضيباث هزم

 | فك هلغورنداناو شددفو :وجاّماناضهزمتلل نبعد زر غن ول هلنغلَوؤطرادط كي كنف اهضْمسَو انين وزغنال

 0 ركب الجر فاس زمئ ينج خال اًعَصلا نطهن ارشد اذ اق شدد فو رن وجر كبل تجولَسلب نإ نجزم ان دنع لجن اف اناؤجح

 ع انت لف لكوتو نط ابجياقارتداذاو ند فون وبجنوخنا

 3 مما ظا]ائيبا,كردنو هصاتنانمك ةرورضل امد هب درناغصرب الس ة لعق ثزذو هاد جود خا لج كللذ يوهم

 هَبلعدماشل الضم جت كومورانوزوزب كوكي ضناوءآنسون اوجد سان وددت وزمان اإلا

 انشنعانبلغف امشالايظاو ناك انناكرجؤانراوملا عج ابولهربعبو انلاؤحلب لدن انضانْض اان انو اننا
 0: اذم هاشقدجاذ كونم نه داكن هذهزمدخاؤ ]كو ئسلاو قتلا اناوة مردف اؤمن وئع
 ضطاَر نو رهلج لعزل اذو امو هر ضم انورتدُمو اههنلاخدؤجوب ةكهاش:] داو 'فطانرهازشيرل ذل وفا عَبججَد دحاؤ

 انساه وهدد اؤرهان#ا دهم ريبلو اندنع عم اظب اكن وحن اكن انا حال لئلا نان يؤم اودشكتو

 ذائالَعو نظعِإَعَو مدهش وموال !اهجراخو انس وميلخا ء يتحول! روصتسالزم انو دعمت الن بكت دسك

 الق الند هس اع عدستي ك للا بانحن ناو اجانب اهنكعالواهسضت اهدى شن نا المان ادلى اناهتاف تناك

 ظ انافدنطابلاك ورواظلا اننآجارباسبو انفاطاكتسو انروهتمس انوا اطل انموجو انماظعن الني اانغ[نضغا بك

 ْ اراةقلومنمجونعو كد دؤجؤلا ذينيزل الزكاواهتفي لضم هاكلاك: تال شن اكاييتغب نلانزل اهالتن

 هحا يبس انوع منعم اين ذافركاذ ذاع شض دوم ار تبن اذ وله ظ رظعن ومموده اب هوآلاش او

 انيك ةنل جب لوبان دمت ش اضل اىانطه هضمي اننب انزال انه ونج كتل ذ لنص ع ضرش ضو هئذخ

 الاسبان يسون سؤ ظ فخ زوكبد شال هغل د ذنب فتوش يزف قلن شركائنا درهما
 ةفؤانئسالاَحؤ شال ان انهذ نمل اوضح اجو إش ض انلوضعتلل تاز ورؤخمعضووتضلإ.مالطلا |

 د ري ري جا رج يي بسمسلملسم



 0 ا
 جل: نايم ئافخرّبس هرؤيظراصغ يالا وش اؤركل ا نئكل عزم ةدذ هدول زعذ شد 8نيحؤمثلاو ناو غنش الازباغ

 َ طاجن دوم ياو انا ياض لا
 لعد ةمااذ دكز شا اق رز ءزوزهنل ا: عوارض عب انى افشل رف ءاج شالا نلذخاوافركاذؤ )جلد ض ال: حجم
 رمان زب مالا شدا ااز زوو لذات را لع ضال رود: كك ادجاخ فض

 | طنالانان انطش ايلا وداوت لاك هاذا اعلام الوطن ككل اهي ؤزحال نال !زاررتشلا نن اكولذ

 ْ | نيهرمنسوذاعنم ازاء طلال !ناغاجلركل هجوركز زجل ءوتفل ا اّم اؤرضايبلا ارض كلف و داؤتلاا لاوس الل

 ملاك امتثمدَجب رونل دوج ابونض ب. ضل دنع اجر اف اغصيد ضنا عدم انهض ادذ كناؤاشجالاثل انس ننال
 2 انتل ا لئابدنل انا م انمرونلاقمال اليااؤ فلن ع زعاماتشم اميل انيرص اكل كل ذه نيد رج آيا مدع الولع

 :ةلان زا 1طن طالول هرويلغ بوما امْيسادّوش نير ظنا عزل مووت زم ال وهاذ ايون حل ارب ا كد
 | م نوكلملاو دا لا طبةضرالاو اؤمتل ان تنضال زبن ايوا كعمل ناكولو اهلكابشالا :ييظ يور ومال ضاهر اش

 |دالاملإف نينشاج ل الارض ناكولو نبل اخل نزور هئل انكرذ الد

 بتيط ناز ءانخورطلا قمت مرجالف ذالغل خجل اال رئاد هدم اطيؤن لح ابش الاف ننال ةمنكل
 أفي شرانانم اقضي الشال سياسي اهنااروضف

 ةربوانال انضالازم ةوقز ظنيؤلف ل انا طورمو الكل انفال اجي ؤرب 3 1/ول ادجاؤلال خول احادية ال ئوالف لعبا

 ْ 0 وظن وكلالف ع نضمن ا شجن وبنو ظني كد ناوج حور اَو ءامس ناخب انجن مل تفل اعله شجع اقئانم

 يان ثضو اياه نمل اثاوهشبةنم هداثاىادو ضنتملاعياشلا :ةعادق ضفشن ا ظخو زان غي ةنظنزتك
 | ثتجرم هيرو هد الف اها م اهبل ظن عل اطهتدا غفير انل اةك< نتصل ازعل ظلف نؤكنالغض | يلع قاتم
 أ قنكا وار تولاومداكو رطل اتعاب ةراطالط شاذ :1لاارظانكرل لالخ اهنا زم اهيَجاَع هنا ض انها
 | لتر ملوطيقا الابل تنم: عوف نانابحونلا وقر نارهمل امل! هان هفرت او عوه شجز لب تي يجزم ديول جنط مشا الا عربا
 | اعاضيازك لئلا ذيزدولمذ اكرمزعاهدالاغعتضل ءاكش انامتذ اودع مول ةمرؤم ا هذه راب اضن اتعاب اجا

 "هكا جال جهت داق فدانا ويتينع :!ملانلشالو اهلل يعل ذارمؤم متم ناب ناو

 الر تلاشتسن عملا ةناننال اكون اغار اعدم ةماجوهؤلا اهأكش اكرم متضنا كلاش هللا ذو ةمزع اهفالا

 كعاراذاكلنلوزمالال واجب ٍناؤزعا نمفوطنسض افلا ذاشبو عش اوت عرف ارو ئاؤهثب طا يرتن تسهم البلف
 اال وموت ان اطبمل اذضاًمبطنؤ خلاب: :ا'مؤاطا معن داشلل راض! اف ازمالنضوا اًييرغان اؤج ذا تب

 مالفاط خلي كتل ا'عرنحالا ولعل ادامشجرتمج الو ططا فرد اؤنس هناك ذهول ال اناني و هئانضَتأةرمضن
 قدا نايا زا وداخل الاوءانتلإ لا وضيق اند ننجزعمو ا ةغضمشفنا
 لتي الع دة بزل ارم زينل افك اال م اّةس كاز امماانل ا 2 0
 000 ايف نما منبر اطول ط نوط ذا شا :ل2او هائلا انور اجو طلبت لاوزو ءلار اذن ايطئالغ اسال

 الشلل زم تكو يخت طا نب دنطبكا لطف اوم ليد عال ابد ل
 ا 1 ل الا ار
 َوْيلاطوبظلإ رمل نب ئيتاكإ !!طنةم هوجو وروما كل ةلرن د كو عا غد لاف تعال! :كزع نجل

 نعنع تار ضو ولاه رانالان نوح تنيومو كبل لرب ىلا بانل جدن نوم كلر ظملا وه نوب حل

 فمان وق كل انمىث لكل نؤف هال افو اسست مرإ] مضاد بح فص نسخَو ايفر اهيل علا زن الو كارنأل

 يضنيسلا وانما عضل عاج اماما زل واطلادنانؤنزودانم لينكون
 | ا

 .كللطف ةهادئعتو ننال نع رز نب لاب عزعز اهون ندم لويز تنعاتنااك امبالا



 ءاضياقشا نقول ا و ا لا

 شال ةشااوجع دازعن انحش ادن عزعم )تاع هج خان عدت .:از عرس أك نان اهل ننال  ةورشلا
 الءدخوملبإب ناغالاهل !موثولا هيما كتف ش اضل اهيل وم هلا الشال ال ا دب هلا زم نسا زمّوهثد اطعم

 كتل: ناكانو ًمنحةبهرباذك ملل اؤردطاسنؤ ا اءوماوبوكاؤلاند انكم جولمباطعدإلا مام تكرر كرش
 ثفئاانيووبعو يؤم وااو طابسالاو يوم وزع اير سمسا مهرب ل الزنا انيواثلالزئااسَوهشداباتما اولوم

 ناطتيف ماع اناولوءنائافدنمإ الطف باتا اب لا ع + /

 لاةاكوم ونكون غوش نقدا او اغبنصهش ازمزسخ نموها نمل تاهو هلل ميكن
 21 ان: ل[ نبل مز الم عت مهزب المل وكلى مزنه اغا 5-5

 لهده الا يزد لل: عيمت ضفنالم عتاد مانيب اكلاره درع ني تلا زمن

 ء]غالالعلطو ممزب 1 نموت عَلْصَو لضم ظفل عزم افلطم كوس عنوكيم هلبإ انما لؤجزم .يردضملا عش اءاعبُط

 96 دج ع وصنع نوكن ليج ايخالا نم لعو كلوا اواو هلل امْمْبْص ادم

 يناضل الس اللغز هملانطهنتم لب مولود اذار ند اذا وبس نيب ايجارتلغلا رسال نغاطدرقم
 62لناطبصلا ةلشال او هللا وظف نلف تنل نوف رضا وبلا رفزاو هوان ايمانا ذالل
 امال اش اانعبصت اتا اواو ينانيئ نمل ا حاف مل ته و هن ولوميد ايد ونعل نومه ضا نوتات

 !انازع كان عوابعنيازعتع ريوس بالو نبل ملض رز تنم ةمال خبص

 هَ َعل اش الؤهزعدل اسقلاف نامالاوهز ان نينم لإ ؤلفؤ :بكتل ازرنرلاطش الزج رعشلاسل اف طن رع

 ناقلات ملاطش لوجو ةهئادبعهلز حاط نعت هزاع هح وزان ضتجي عشنا أكن الا وهل ان خف
 ةلاومىلاغلذجزع شاش باعلان لين عرس نعي زعزع كى جالا وهل نينار واخ قبلا
 لوكالات اااه يرتب غايتها ال وكتالز

 57 1 ا امالاوه

 ةنوورب تلبس :زهاططش بزار ظئارع ماع أك شل ازمامؤص
 نموماهينمآكا غش و ممل يلا ذ تالاف ةشإدبع

 نانج]ةثرْن اوني نذل اتاي داكرننوكناليلتم انهضتدن ات اًتسو نمر لانهاية فاكو

 ولاسيما ناطق كهلان ان انسانه جانا كلها رب

 اكو توربباكن وكلم اول اعف نه: ظ صفت باطسو ةروصرل كل نكت دلال اعؤرتمولّصفنا اباضسو ةرونهرطملا ءاهزم طم

 فكن بنل الاخهنبز كةزمن ياو لخل نينو زلة دينو كلل اهقؤجن تزن تارلس يكلم اهروئس نابي رثؤفلاو طبات |
 ةوضغلا روع !]ننمر) اماضاةلكالانكب ةزكول ارش امن اّررنكل نكزكال ام اًهنابتنل اها اكو نانا نرملا

 فرن اطتسش اطاطو اهؤع صو الع لاش هتباكسو اطدنع جوع تعش ا كذو قرعوا:ل ب زكا اذإ:ءالن اكاة ريل ادقدجس

 ملص ايد انما ضداذ هذا انيزملا ءاج هتف ْملاوا زلزل اننا كيري زنا ورا انمالا ان اورئن مالا اكمال

 شا دصممؤ اطؤن عتاب ل عش كتل اكمل زماله عع اهلكا اذا دنجلذ اهلشاؤل انرزملا و زم ولتونم
 عانس ومو روكا لازال انوي جو ضلاو الغبان يضعن اؤهتلانإل ان !و نو مل اهوملا اكنالا

 | ذاع لة اجلا عاني كال ءآنلاتلزب هز طب اجاهزمؤملا اهني جلازاكلاةاوكاماتاوزكال لزاما
 امانوزعشلا اتسالزهتلل ٍؤ علا اهسراغؤا اهعران ومنو ايي كلنكو برر انا : لن اهيا

 | تق علطد اطادا خيب تلازم طبالف دل شمل ذنعو نير مولانعظتا ةشادنعبالافرا قش ءرتلع

2 
 اتت

 _ 2ك زعركلاب

 ضئاط لاو طه وعر
 هاد َقْرَودْسَن تعدل

 ذكورا الخ
 | ل و هه

ٍ 



 ٍناَوعْم رمد طش اوف ونامل ءلغل اذ جو سمو | رعانبططب ني عزعد كنا 9 نيجاتلا َعْراَومولظاجبخ شارف ١
 "يؤلمنا اخلاء نع اكاإ!للسؤ نمؤملا نم ايسهنش بن تبا تحل ا!ال افعل امكن يطلع ةش .
 00000 هن اور ةيرجاةوياطاقبتو داني اذا اسال دنبلا

 كونا الغز اخوات اول رجكأو انس قنا اتابع هسة رعشالان ثمل 0 .4 ١
 قسوم مان ازمة ثم لزن املا الا لوُسب لعل زن ةئاب كلا .لوُسد كثبان اون نبذل اانا[ اش اذه
 انت .فاشنَناَمَكَو ِ اكمل اَنْواكعب مة لو اج ضان نا: متل عنبللاذاع ملغ نلت كبزكداذازبتلا

 ايو نعت مالسالازعتخ|نامالان' ثم عكذنو قفنموغيدنعدايردهلا نوفل كلوا

 الك دلاواكدالادرانهرام نال هزاع نهارا مالا هلع خالتي العش ادع جةكلغل افا جزع ملا نعلن
 ثراؤللاو كان انج لع اًمتلاننجب حط[ ويدتنلاو ثنا كاش سال اذهل ئ غنت ن طال
 تارك مالساللزم غرازازنالا كلم اني انك مال سالانعسةزم بولغل اذ كب اوك ازابنال !كسانلا عاج هات

 زعقيو) ميزعغقملا [هرغسل اةلوملاو امفجانادنملابلا ةناملالاكراثدال اكسالارواظلاذ مالمسالا كراخهنابالا

 هبال يوضادلغل ا هزئقنسا امنا كا ونمب نضل ا: لوف طعج د ازعز ع ازبنإ جز عب ايد ني! تعد إ تل ازعاج
 دنا لكن ازمات طابا عملاَوهو فو الوزان مالئسالااو هند لماكملب تنل او هثد عاطل( لل اءقدستو
 (00لابنمارزمكلاز متل ازباريزغلاَو مولا ةوكزل او هول. الع اؤمن خاكتل اجراها دج ءاتتلا
 نبكلإ ندارضيلاةر يملا و نمكل انمراط اكن انجيل شغل اةلوعل و اهو مال الان يزال دزامإلا ل ضال مالشالاو
 .انلشاولوين كلو اونمؤيمل مامات لعالادل ةلاش هد ال فدع ز امبالا شم المالشسال اكمال شال الج نئالاكلنكت

 ودور اكسال ةزب اضع: يشف )تاع زم لأ مغسلة لول افدضا شدا لونض يؤلف نا مجالا ل خت اطو أ
 كات هثيارجلا نلف لاه شالا ببن إنشاد اهلا عازل تملا لعلضوز م ئداان كلو ادحا'عاورجسللا خذ نبانجايم ل انف ظ
 كلاشمتالانرج شلال انزمؤملا هم حاولا ةوكرش ا نول طعيورط انجز اهل اهل شمت! ءاج ملون ا
 تلا ديزي نميوملا مضاف اًفعضنيعبس نجل كل م انحطش افعاضينبنل م نوتمؤملاث عربكا افاهْضا ل فعاضن|

 اما عمرا الننالا ةيلخ عزم اتا نلؤ زماان بن مولا هداسفيو غرتكاف امّضاناج !ذظمددف لع شاننسح
 دربال الا نمل لنض ممن كلا ير ضانيوزعكأ زم يخمد! انيض دف كا الل انضدإ!منال |
 رجال خدشزنا اًمهاشب تكا نبعكلا ةالْجر نمباؤلغلاذ كل نوال فر ابكلا وراءك ارهتذنكاركبها البو
 مالسالاك نامجالاتلاذكل اذ ننصح هنبصال اففرج غن: نحنبكل الخ ) ساشا شل كلذ فكل نرخ نلف 2

 ائاشلاداذاوبعشنااكحالاوزبوبسنالعآستفل اا اكحالارغآضفل زم الا بطل جير اه اللاب ض2 يأن
 دالرطلاد حالا رلع ضهر نكت نكي شضل ايد تحلو ايستحلا ةمىبى زج ناطاذ انا نسب هاي ز مل وع ارجل لونم |
 زقشملاونيغبلا ةديزع كلاما حازم آب ايداذاو لعمان! ضي» نمو شل ناكيش اي عيبا ا ْ
 كلر اس المالسسالاو مال الار ادن امال ا لاذ عداد انعم ابد نلبضفلاا كي ئىسؤمزعزد وبن عيكس از علع
 11م مالو مالسالا اثم مالا الوم ةشاربعابا هعمل ناين لبضع جات هز لت عيع ذا أكن امال
 يار انما شمال اك مالشمال كر هن إالاو ءانزل رفح شرد اوما عيان بلءان الشال اهيواطلا مون اا 0
 ا اكن مزبازعنانعزع ري نعفتسملا [ك جالب )ذا لسلة ل ذانامج اال اذ ءاطدع نزع يجرعل شل ازعدشتل أك ١

 كابو كش حاووكن ا هله اببدّوهو عالضالا ساتان دلاظن مالشال املس غلاف ةهشاادبعير ازعباطماضتيزع
 حان بقباز جول ازا تعي وجنعرتنل ا عدع أ 5 نم موهفربىلاط تعا لنمو )شم خف انج تفند ا خدك

 دكف الزعل اًبناكنءا جد فجو نينا

1 

2 
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 روعه 00 5 بى هجم 1: ب

 ٍْق جي > "جدع ةجي» - ا 3 تب

 0ع تي اج ةيهيتر <: يا سم
 29 00 َّ ه2 ه2 2 2 0 >5 يع _ 5 د

 .-ذخ. هم ا خا 7 2 ا لا د
 0 تيرا لع 6 ع دي اضهمد 2 <“ لات 2و انآ ا 2 للا

 ا سل 0 2 كه ل كج دج كيلا اع 6
 يي

 ا 1 ع ير ._ 130مل هزت :ترصلاذن موف انددعئد اظوانبل ةلاؤو اكن 3 لاوو اكد ك و ءاندو انئد اهيش دهثَو انالئ ولبس إم انممالْ الانا

 اج ا ظ اشم انا عونعنبارعقع رع يع عب حب اولد نيالا دل ظنا اكازع
 < أ تطرب نلت نلوم ندخل اغمق ليندا تاك اال ةداهشل اذخناالزعظمش اهبعاناعلاتيلاثجاذنب
 يلا 2 < 0 ميناس أك اناا الل وات ازم ودل دز الا ميرنمَملاَوْعل اى ن الامل بسال اننامال ازعل غلاف

: : 0 
 ٍ - ادارتها اودي فنجال اهل نارها العم :

 : 21 احضرت وانك الغل إنا تان ةلكلاةاحال ةحان بشت اا

 | لْوفْنعَِِياَسَوْؤش مشاريع ا نعمل اذ ضيانجمكتحن ب ةيجز عق جنب شقشال از عاناطضا ضب عز تحل زب يع

 | تاه ايفا ذازمٌئلادض سل ز كت هند ارنعز اخلام اند فاكلانا اكواب انّه خنال افون امال ًوزمكل ف دوما

 | ددتسالان الوهن االاةجبهرلطاجسدقلكبالة رجع زمر ذازتكلا ذا انت با انوي ]رش

 3-1 فالذين تلا هزت: هتيلك ضمك ةزمخ هارتعبل افاطفلااذافمئتنقرلعشنتبو

 ولا كجِل عجز عج اط اشوف اكهشدادنعوهو نبتؤلا م اكان هن يو نامل |ءنيؤنم لا .لد يب زكا انمار ومأارعأ

 أكن ان نمنافم مالخالنانااكضاج تضامنا ةزاكازعيزدازع: بزمن أك يكد مان

 نغفل ]لارض اف كض زغلوناُلاث ف دجواف لف السا ازم زامل اظن ماض الشال

 | فكل نارا لفاربمكل ارا طوال اكبصال اهل نة نلف اكينم د مكل ا ث ثدخازمهلؤهش انلافكبّصال اناًدشًيضأ

 |ةفازعضي مين اجل ازعل كلاب منال جز امال اهلك كلا د ةر هلا ةرهتسا
 | ةتالذاربع ل ابكتركم نام الزّصلاا ةهئادنع دلل ازبغانبك لدا: تنجمكل هر تمفل مدارج عرق نبدا
 | ةرادوهجضتنمدضتبن امالاكناكرال ا لصشلفلا يضع قانللإب يبد يعم بع |

 ارم هس بيس ممر دج اةراث مال ائانللنكأ

 "اطفال نإمالازماتراخناكاهجراطصثب ان ل امصاشم ارمانسيزممَصما عالنار كعمل اوااذافن مالا ار اشجا
 | دال ا يي لا

 اختي مدا لخ ترمز زين انورفكال هاك خان :الاق مالس الازم مران وكن اظتنض كلن ناذو ل الازم مال مازحاننم
 شكلو ملنالاو نامالا شات انيس راتلا جل امو شنع تم از .ثبكلازع جوخ اذ اثدَسنمكلاف ثدح ا ربتكلا

 انك اهنا: ابنومعدف كلنكبحاطارعضي انلإ ليه سويس يمس
 فين خرجنا ضال جاما تضل هاجم ١ الو مضّماماماو زنضلاو يراد مهن إماكاذ

 دم تام ئنْم ل ةنوكمزامال اكراجال الشال اللد مئات

 00 افرح اهم نعرض عزرا
 دوف وول ذ نوكي ينبكل و نوكالع بكلاذ وكلت راف نوكأ :ءجاولإ نبمكل الشم مالشالاعن ام لازما

 قمالس للا فاذاعلاوبصبه لذ مناة ئيضنامالازم جرف لفل اذا تم نوكن حاس ومنك المامون نوك لو اقم

 ْ ركب ودع رج ا ويرسل الع ناوال ةيزتكلا
 لالافطقيلازينابغمزع رهان عوعدخ ازعقي عشنعي زمور زم دكا زم جل اناشم افن دلني نمكاز لت الم
 لالالا نهض يطا غانمين لن عتشان الإ

 0 مالسالال اضاخجنيئرعل ا امنإالاو مالسالازعلاسض طلو ثنبلا جوملا ةلافنل اذهل حلم فز ادفس اكتم

 م دعم ويتامل 2 د اهشسانل كاع كل ماظل

 ردا يعج سنوي عم ويجب 0 5 يلو دا



 رهام باطإت810212ت 2
 أ ةماعلا عاقل نال ا ءاذ اكان 0 نثأ
 | ة[جالنيمايوانلن اولذيركواوسؤن منايا ل عدل انتشال وزع 0 9 ارعايلالا ول فاته وع فيز عكاز علم | كدعسا ايو 1 و وع ؟واونمٌونْمِل لذ امل ازعالا لاهل نمي نعتم علف ظ

 ١ ل١ حجب
 ْ | تيعاك ماوه نانا ار ربسو مدس 5

 اطالوَم دعت لت اد هنداالاملا4ناةداهشل افقنامالادق عوف ا :تاربعت نول نهارا صن عكا ادلع نأ

 اةكروع لاو اتمنا ئالطت بلا اضوش كو قبو كراء اقرا: لسكان جان يجو 0 ْ

 َتنلااهبا ان عسل ل انوهو ملاضاتملاوهأو ةتانطل قريش انتل فاشب اهبانمنيفداّصل علو ختل اهل العن سا ول

 اجرت مالسالاجبلاف عدم داع الازم شغل ازعنإ/:نعاشؤل ا عناننالا أك نفداضلاس اويوكو هش اوان و
 نيغادكنالاذةبلح ملاعالا نمد انج ل ناكل د اكتؤدانرطزب الولاد حاولو ةوكرل لتملا 5-2
 اوين زجاجي فيكيزل انهى باتل اخي ذاني دز جاهد: ةدوملاو يلا ومع زل .كولاراذكإرماكرانةعاندمم أ ةيلخابتل

 رغلا ءديِشِدَجَملا راش .ئاكول إد ءاذتلاو ى ا اندو انهم ايي دامل اًوهورنم ىضنل اربكلامورم الاخ تكلإ ندد ا ص ١

 ورشا ةررلاو ذولتصلا تجوع الن الاول ان تمجد زعل ضازع ١ موس ذرعا أ
 نال ذنلاف [ةزدكج داع مضغ نعد انعِداطثساملازعزوكل انعوطلا امون الولاد ام نيب دانيؤلو 0
 نال اوجن نهاثكزو دعاس اتلان الوات اكد بشلو اكس كاد ذولا لعرض ١ ناطاذألا

 ككل ؤلضلاوربالولا اطر تخت ملنالا ول اذ. عزععج ازعزالبجنبهطدادبعزخ ال شم ز عزل ازعل فت زعاسلا "يسال ”يزاةز عرب 0 1 زالإةلمدمأ
 هيام لكل الشان تار: عرعنال لابي وازع يزعج مع زعنانثالا أك ناد ضير تتوُسو 0

 زعؤاشلا 1مل يرالاؤ نسل لعل ب ب لاذ ةنْخرلَو ترا صضف اخ طلجإ عزوة ل اطمشن اة! ومما - 0
 ذّصل شارتعو ازعل روم د دسم 0 اون وطاارخ6 ال

 دلال الواو وصن ا او ؛وكرلاك ٍدولَصِلا عايش ان تخط عت الاول اه قدح 2 ا ا قونتر»

 َناؤلَصلاِل انتطفلاو كل حرب كلامة دف نقب هل هتلاو مو اولا هانم اَهالضف اب ااا ةركناحلا نق :ئشَجا
 ُْوِسَيْلاِمو اهلج ولَصل اب ءّ؟بو اهانه رسال ةوكرل ال اهل ضعلا يطال موال هشام
 اي وفور ا : رلا متنا

 قتل ورطخا ةاؤطنَببلانبهذاجزموذلذ انوؤلّصٍنرشعز مزبخال وكم تش اةيدامز م فق
 كلذرخاراصّوصلا لاب امه لذ لال افمبس اذاضشلاة ل اذامرفلوزملاؤبو زورعدوب هل افورلدتب هنازع مكب سخاَو
 1 وسم نو وو كومو همت حع اكمكلاةلاذ جا

 اً اكمنبتدانج كرتقاطذابرضفد سل ذاذاوئقلاّن ااا اناكمئغ عفا با لاو نول اول اان
 فانتوم ةعنذل م اذوزنعناكم كج سر الاكل نموا ةلبلع رعاة طرت بزل الخ ير اه

 مهلعد انلناانج 1 جزمَو هللا عطادشش وتل عطب نمل ونيل اطهلدائَنائؤ شم د مانغالل طعاط زل اضع امش الاب انع ٍُك ار

 هلت نوكربلاوذ هلاك الو تير لد نه خب غب جولان عيب عتتو راض اسقدلإل انة ئرناول اما اظبحح دييعارمجب
 بني ضب دنا شارل خب مور تح كئل وال نإ الاطضانمناكالوربا ب منح هت! ع ناكامرتبل اهل لب

 "د كورا زكا ءولَصلإ كر ذازبلا عيركدل ا اهزنرافم عوج اهنعلزو ُيلَصاارَب كر از ض تاع ةلدنشا

 الوا عكدااَو نرمشمللانؤمولال)ضونيمؤبلا دابعر اونو اًجاعلاكللزن عراشالاف اطل هزملا مبعث ع مقب ةلاغم |

 َتاَركذهرسضالا نمو دبذكة دعاؤ كذمغ رجالا لل اا مرنم امنا الا رقوبب نا نتعامل فدل الفضه ابدَح
 ةلانعونعيونال اتم اها الانفال ضيطوبزل زيدغف اكان َموزعس و مايو ضضالر فعلا امان انامل عب يضيف وصلا

 ممم لا

 ا ا
 1. الب ل 0



 يم را الور !طاطن اذار ايراشاون اواو الشرخ زم ون ذب نوعي رضوا
 يلام تتعزعناوفَسرَع اوُفَسْعن الا ناؤغتيزعدم ازعتع | انا لهن انام انعشانن اذاشعاظيرما

 ئتر ورغم ع صن مؤولا امهم عون دونم عيضعلا دعب الؤلا م الحال !ئاقب نيزبخا عش ادت عوطدلخل افرتب -بلابا

 مالم يهجم وه انيمي وملعستمابو ومنذ لص اج لع اهجرعزمت لن ل يذل و منن د تلمع اهينم

 لابو الام اذ حو هدارنعزمبب ءاج ار! دالاو هد! ]وسر ادخن امبالا هثد اايارلا النا ةداهيشمل افرام

 0و لمجال نيني لم زخم يل ها داظلاج ٍْلَعجلعَس لست! الو اماه هتبزتاؤولا
 تدي اطَصاهانو نالت امزم تش اول افو عضال لعادل اوترلااوعبطاوهتدااوسبطا اونم يذلا امج (ىلاشهتنا

 1 اهل عز نبتح هيب وعم يزبن وزخالال افد نتحكم تحل اراك روعمناكدؤخالال اذو عل من اكو 00

 كت افوزشبابالةنبقعن اكتب ل ةناكمنل ذل اذخ تل نجشروعالا ملطف كذا نق دكت خل ذءاؤسال

 مالتاجتلسان طريق رف عنو فجوبن اكزتيفماجوطالعو نجل سانمن المهرج بانيؤكن ل دعبشلا

 ماا, زم مامإءالا ن وكت: مالا ةرضالانوكباذكلهةرانل الانجاب اكامدجب زم مالا نوجا نيعرسانلارانمئتضماطحف

 ونال اك نعنّمطمن اًوْشلَجْلا نَسوَهاَو نفك نخل اذ ا ا

 تلت لواطلل انبلا عوار تمل ا'لص ام نم ضال ضل هجم ومعمل اننا اعريضيزلا نأ ا عننا

 اًساك عملي ةوكرلاو زم زمع سلع اال اؤمال اذ نحب رنمو عرنهل مسنين :لهلاو اد /زمو لا ةددضملا

 متي اناره امل بالولاء عد اراك ءاجل ام اهنعزكاف انيمي رظل ءولّصل | كزل اغا ودك( جن ينل وضم ما فم لجشاما

 كغ ومش تو اغاشاكد ثسلاانله ف نوكنملانال اكننشلا تاكل زم اهيضدتو ام انورمال بون ّصنل!ءنولواو ةرامالا

 +0 هلاز ضامي ةلض جوله ناريذخ زل و زبر ئه مد عن نبالولا ةلهرلونيزتاتلادادإ كلو كلؤزعم
 بلا تال سر اراك تل اهل ذتيزكذد اجزم ان ابي ذنيزم رج ع مالوم نك هن

 دال نداًماماَبَصض بسلا ناكن عإعدن امامنا ناكل <نؤداَ امال عن مخفر بو ,وعمزناك]لب نوزحالال ذو

 مر انجن الحرب زب بتل لوبن عمو لاس ا ءاوسالو عانيت اأن :!ةاوم نيرو ناكل

 ثاكلاءاهنوخيرس دل ىلا شبشل الا مج ميل انوج اذ عاود نول تضر فججابارينخ ازور جلئاشل ال وطلب اوج ههونماللا

 سالم تالا نعم اعدام ا أك تابكتارسل
 متانن ادهش ااكاذا ازا ةداؤشل اضوجب كاعاج جنضيم و لعاكز اهينيزخاانااذاءالسال 000 ع

 لاف ترش الوسم تافدتجلازبالو اهم ماو االول او ةوكرلالاومالاا يجو هن ادنعزمرب اجلا جنز ذا او هداه
 زمام لن اكم كم مل اووسرلااوعبْطاَو هل للااوعبط لاش هثد ال اف نيله اجنْنم تاما طمعا 0

 الالة رالانلمالان وكان كم هضيزمج ط عزبة عووجبزم نيس ان يلع ون نمنح اوبن رافع نسج لس

 ع ها اذاوم ارك | يوكاط ياله اطن نم سام ماما جالت المزمق مامإب

 اوسع اءاططماو ىف وموت زم هاو عما اوم 0
 ا

 هاو ال املا: ظغاضن نطل! نصف اننكرال اذ مىلاغ هسا )هاش الاخ هلل زبن له كن رح

 ةساونعزمرب ءاجاجرلذدالل او هلد دادنت در كبل » بيوع كح

 اخليه خل دارا لس مب عرتلاداهنجالاوانممافراظنناو نضال نملاقانقدتجز مديل او لولو |

 اعز عوج ره جز عكتحلا زوله لع ملغادنانعزماههشالإ هوانتكا امانا اضف اةلاوئلالْجح
 مسلوق مسالا ط اجعل عمت اضن كن بدل ازعدزبخا كلا دذ نط نجد انضةتهطد ادع البحث معل اوم

 , معلب عاطنج رز ملببلا حو كل اًباوؤاَضل او هدا را'جزادمتلاالالا كنا داخل انه لعد غافل عال اهمها
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 د دا

1201010 
 نازي 5 اًهنخال ا ساَتلل جيف ةلجَحْنَح اء سس تمد اكسر ناصتلا هد ازداز زم نكل تلعن :ااييعقننألا

 نئدلازعل 0 ا عمو ءمعج د طعلجر لهول اذ عسا حمس ز عنا ازعاشبول نع

 هتلانعو اما يو ور وؤبعإل جزاد طك رشنالاومتدا اناا اكزا ذاجث ّتفعجوبال اغغساكل اذه تانلحيل انياضرهربسثتا|
 و ”ماراطنتاو مضاونلاك رولا ازرسةلبتملاو اسوس ليا عنب رش انفال

 الهي زال هس وشارع لقا جلا لافت جنط :جونحنشب اهل اي ظانم دن متع الاسواق

 ُهَيمَو عشادتعدإ إعنلخولاف ثرجزبودجزعناوفتمزعا ب جَناَسْعل ارتب رعلع ْواَوهَو تم عزملتلب

1 100 

 هتلاذاواهج براد ناذعاشلاتاورلؤشسدم ذئبرو لب ءارججّ اورك كرتسال هرْسو هثداأأل الإ ة/نا ةداهب هن اند ل 1لاظف

 واو تشان وسد نمو! بما إل الولاو تّببلا جوف ص سوصق ديس ع وكاس

 لق جالا عنا نبتعيم يعش اداؤل طز مشل لعن بالواو نفتح ايليا نبت ئتفا ِ
 الناسك ودتلإوت ذةتالخل اًوعل !ؤربهشد ني دارت اكاب | نيدو هد |نيدمشاَو ديدين فا ليكخلا

 ساد اوس موك ع ميسا مضااوكس تان كانمهشاإ !!ىضش تم! )ند الو نم أ

 ٌنالغنال اسد كزم است اؤع د ل ل الغ اكو هاف

 فخ وح نول يلج در نيرا رعت مهداه كتلاكنِضدن بعل كندر شف الذب يسفْنيَم

 نعاكتم ازعل لوح ءازعت 0 :بامرجتكم ارا اناء لجوطب الوريلعإ فش ايرنوذوبو

 تال تالة ناهل طل انسخ ءلضادالخالا. الالب و ازعبلاةنناعلس

 ور وا ع ول ءاوبابكزرخ انش ادشش نال نرناجارانس دو ادعو

 الاس يا صاَواَمل مانام تلي انزع دفا فمها كول انوج لل اكو زكبطخلاب

 يفر داقيلانماغاو ااا .طنالو عننا ولت نال الشال  عّرد وكر ل اناا هذان طعشبيال اه الشال |

 8 ذاب اطل انددل هيت اثل اكراسلا نم زنجاطد حالت زل امان قال ننلا ههضو كنه دكد اك لكنؤكدنإل | 1

 وصلا ضن مؤ ظاغلاؤ نواغن و دن ع رطل ونسال !ةنشم شير كلاانطم نإ! 2و نبع ا دف زمر لا ها يخا الرجم ٍِ

 00 مجم ا ولا ا ع او للا ءاتناّواضلل كم || 3

 ديرؤلاٍك عرضو اوه فلان نالا 311 نصر نماطدلا قست ضامن

 8 م ةنلومل )قرأ نما جالا شل نمل جر نط ةرسن
 انلم نإ م طنب ا جابت انااا انف ناالازعق مش هشادجعابا دليلا هلم عزو ن عك نعلم
 52206 :اهق هدر طل لكلا طب اّضلا امال عن ل ضخ ناار ابخال الضعين اجلا ةلونلالع
 ْ ب دابا شاب الداتا ضمد ن )فلان جزم ةداغنشإ ةنس نرش ع موعب ان وز منان ضف ماج غسان كيف

 مَنِ باج اطمح يدصنل اكل اذنهتدرل ثنا اوه نجلا رمل احلا لمال انايال ائدونلامسبا لوم اكتم انهي
 #2 يجف بلازا ةوغتلا غول جب طف اكل ذمه كيجاونلايحاذ ايدل ال اسجل اه ا موي الشو

 35ه جزم مالو اكرتل هضلسمؤال الضيم فو عاشس مصل اضم فئارومالا بجو فيلا كل الصيمازماتا
 *كناهلول او اعنل اكل اطل نمنيضعضت تملا الان انيس وس ةراشنأل امكيلاَ ءاياذعن رب ال الص ركا زب امانج سال

 د تالشالإر لعل اًواعور اكلم ال انمااْضْمسَ "قلو فدصيتلو لب لذ ةوعَلايلاْساَصَمانَبس نكرم ةلبح

 هوه ةراشاك يلا ءدوجع طعم ظعب اة دؤجهك يرض كز لش متعمد شي وا بس ذاك مدل رزعؤا ةيتف



 كم 3 ل خب
 ملام م فصر

 موبيل مش ابا الوهن يانلانمورناضتس لو ةداشالا مهلا طا فن نط مئازباذتو ابان عرهشاوهو نافي رماد اكفاج

 باعوا اهدا: رض ةرمولخز نؤمئب اق مهضناالانؤعدخي اواؤنمازبلاو هثدادؤعد اج نهنمؤي هازال

 قا امهدخجو يمل ابحي ظل نط ايدج اله دضنعاذ ةوغتل ابل انلّص نم وربدن ب1 كلتش انامل ىلا نوبنكم اون اكاجيملا

 "نال انهن باذو وهزم اكول ةربعول اًبضشنو اًءبلطفولاولواونعوا جيد اَنَح اب ندرة اذلب اهتم
 مكاةفلوغد نول رهو قيل رومكل م نما :تاكم ءاننان هش اكو تاكلا م ابنا لبس رتل ونس ةراشال مهاد

 كئكولباككلا نسال هاّبب اديب زمَّلاَو تائب زم اننا انيونعكن ل انامل وو نيف اكن لحمد! علف با زفكاؤهرعاش

 ةواكلا معو اس كلذ اؤ دخن انور و ضقب مكي ضخ مؤن ولو نتدمل هد نؤعالل امي هلل نمل
 نجوم نصي طعن وكبالنكل لغم نادلب اهفدّسم ةوعيلا ل ادلّصو م ةبانعلا شاد مولا باككإ ضب نونمونذ كومو اخ

 دبل لا فالسالأَو ءابالا من ةربلئنل اًماَو انَح هزت ازهلشملاث انؤا مامالل نسب انَعَو ىازل دادس عمر هن وشل اَما

 دول ةراشالا لاند طازم نجل نس امددطو لال صدا عزل النه زهد اك ف تل نعم اها وس حر ئاذإ
 ”ملااهمإ[لاش لونسبو هلل نط جاوا !نيزعاؤلاف شبح ل امثدإ لا ئلونغ الو كتب عزان ايرانكل ال للربع
 اونكافاولع نال عساس بس تل اذا تاب: لوب ييدنممل جال لد انا اًدنشس الو مل هلد ازا اضاتط ئرضال انما
 مقا كبجل شن زها و بانو مامالل عابن اقيم نانبم هدم ويت ال انك صزمو اولّصاواولنض لج

 اال ةلؤانالؤنفلا واوان لع امنع لانكا لسان يطب ّيذع ادني ضن ضخ نال ىاقتلاد ا
 ججساتِباِإَعش ]جوز علؤجذ كاملا داكن ا ارنع ثمل ريكس ئاذا اًّصسا نامل اغير عكل ل ؤلطط دش رذ اكو انيزكلو

 لنبزاملاّراكشل دووم ومع زب نان ل كا زال ونلالوو نملامل رع توغمش انزع بلا حاطن تاز مسببا

 زلنا جو اد ونغم اك ازحالا عيتجو ننساكم هج دولا نع فن اقراتل الوحد تذل الضا نعم غيبأل -

 ماقال امانا امبالا ضاع باغ امتاز مرت يكل امكان املا اهيبلع الشال يبى هتاف سالادًماناكنا
 اور ام الالما هلم الوز مد مخجل ونا نضن سا عكف اكو م ولطل قب دصللا مشل ذ عامجا غل! بوبي سفن تدب

 جيو ااا انسئمرب نوكن |ئتشا مدان اااه. مزمز مؤملا جلل ف نال وط ثدي و داتص نعني وان

 جدابعرتبلفيصالارافهبكتد ا .عاطلار انصاف ناواج نجا كاملا اكتبو نلونم وير نايا

 نكون ننال لويز سمو تدلل فيل اههصاش ار سأبكر يفد طاطا اجمد ل اند ران مال
 افاككاطر اص: امل بايخ ةناكمصا ملا ئانكزمؤزبكركر اوه ئاقكلانئداطؤضغم وج إكس كل ضن ون يسكنع

 فبل اطالب ز ملك دياز مكر مفر عيل غ تهز ادبل طفوا وار ايكذش (وب+ ظن جاذ انك زل هباشلذ
 انكناؤا ناعم انكر م ]99 نانتلازعْر عيل ئكن عزنل بة خالةل توا شلل ذوو هيو: كنه رضا لد
 ماله طاف نيل خام نمو نحاس اندانايز ماما ختيملةرباربق نسا نمل كود: زمن عل ضف اوبال هاومئفاؤنل
 انو كك كل ذزاكراةزولضلازمؤزعلة كلن عا طماعاط نا ؤيئا ينسوا امازجو نملك لالا امو علف هينبتلا ١

 تايه تانوانامن ءاما عب ا وتقريزبع: ومال حجؤش جل تنم دفا ضن سال مكرم وزعي ةرئيصتوريكت ناذا

 لِ اكلازمؤملا وهف بان اكءاغشش ا. امد ثلؤابان ثيجز و فغنشا اب عنا اذاذدضاذم الو !ةةرنعزم تهاخَو هلناماذا

 [ملاعَّناكاذا مننا امه نيني لما اطضادلئلؤا اندض اخي اج عسنلا وهل الازد اوه ب دكنضُملا

 نينو مال بعل اف ةعبجو انجز اكلازعزب همانعدج از 5 تبل الا اتمنا ذاكرمرسدال عمن
 كبنزلامالكرامإلان اكول لوعة َناكلوم _ ءمسل اف هتبازكبا غزي هل اذ اًثمؤعن اكمال آَهع تاو ندا الامل لنا

 || هلالوسر نيت هللا آلا لنا تهش اذادؤلونس امه اندتعتا َعْصمحِ ا نلف ول ذم الوالَالو ةولص الو وسمو
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 أناوزهسولا 2 افلام [داخامررجبب امطنزرلو دويل انؤرض لذ اةزمؤم ملا :

 |ماواؤجان ارمله اجزم إنانمل اف نبنم ئءلل نبل رول إَراو نين لل دجب ّراو نبنمويلل شارك

 اذائقلا ةنلخاذتانفاج# خللا ابغانامالا ةزمالا ابتعابمض ذرانإا)نهنافازءاكاهمحاجن اكان امنالا ضيا )ل نم

 | لمْويمالنهرشليش تاني عزمت اكاتلف هد رانا كر ذاعتنإ يالها ؛ةراناملائرإل
 ماتم ءئنب اهزخ اك طع جبالدا2 انجح زيا علا كلن نا نهر زم كانك رش

 ءوعأزب ممعانبا مدارك اههضاغج زعم يإع 000-0 مالكل مانت ةيشادزذ كنان داكنالاكلا

 سل ازعل زيزي عت ومرت رع 0
 ظ ياا تونز ندا نزال زمس اعنا ملا

 | وي فيملاطهتناتادراخعاتلازمس يححاعن ايها لازم يوناني 8! ان لانو لب اثآخبادننفل آن نا

 | | كاتلل ولع مابنال دسم امش اوكت لو ةددبتج ناد هضكمش الله اطدمت نوعبطاو ومن او ومئاعهشنااهورعانامغجملا|

 | انمةستاابحوادلاَ اًجون ومد اننترلازمكل ع 0 ب ادب افدبتستارلازهاطرف تاكيعا وا

 | دبا كه ءانجزمبلاونجب ابل مؤعين امنيا لعيب اذه ال يدل اومذانادججوسؤم جي باب انبشع
 ئعياشالخّد !كلذَعْنامو اكلم نط هتدادنعزم ءأج اب رال اهدا اكارلا كرا خد اهبل ممم لا اًيبنالا خف بنبأ

 اًهنلَعَشاَحَياَؤل امعاطلاةرثطل يلع ظن حابب كمي نكيزل لدا اسل ذيل الإبر لش ايلا ذو كلزأ

 +جاهنلاودعشلاَو جان موده من ين]كل) جن سؤلا مموج نمدباطنساز مت ]كا باطتس الف ايل عزلداتلا
 اطئبتلامتاكوزنتلاوزئتلانشالا برك ا في هن دور الا ففي لة سكا

 متنالخت الد ٍبشخز محلل جسمي ]ضبا رتل اطنخ زتناكهدبتسل الع ل يحز !:نس عم ازهولاش تب ماؤلا ئتلاوأ
 نالوا سل ودان رانش اظن عش ااه زمنلع هاج تح الب ]خس اك نتج زن زو زجل |
 | الا اان الكتا وا ادلة دز نيم اضغنتحل قب اطواكادامسبنعلا

 ل ا ماض الاح فلا ةداهنج ةهندجش اجب ن سان. كالغنبتللو تماخ نع يذل يلع شل

 | ةاجولانتن ورجل نم. نلعاو اكامثم اطل نيو ظن اباؤم كلا نت انقذ اج هنو دهرش ري جَوشادنعأ
 | تاتعشان# اكسس ند اناا 2 2 دل! اب َءاط كن اكناَدداَتلا النا ينبه لس عزيز عشا

 اننا الوم اكيحت اكشن هنادي هد انهن ششل اعالي ذكع دي ل فنين هش ع زكي وهم أ

 لاش هثاز اهلل نفيد نجلا كل شام الاكل خلع + تموت تان تم اًمحا شان ود شنلاناغإ
 000 البسي داتيداكدازا هيلو ننال اا ادن ةئاعإةمضضودكهلجإ تازشس أ

 5 انداهلعدع اونو اهي ظلجّم و اتعينح امش از عاش لزناو نعوم انت جاجا لعاب زور ثلعلعي ا

 اولشنالوهآس عا :زلااو اةرطن الو ل يكا تن اكخلخخ اركاب اك فزت نع نالش ا ننخوكد الو !ًولشنالو

 | انام : اكوطنناكدلل نطل يرجدالف انامل باول انلجدضف اولط ملاذ نسج جبانآل اشد ا مرجولإا اارضنلا

 00 ل ا ا تشاغلبب نتن خا هولا
 الو زا كلنا ايري ضزالا ةنرثمل الواي يسم نعزاكك تلو !]كداوهل وصب اَو حملنا عب كلرْبلاط نضطن الوالي ان

 ا قل يكن تا دد اذان هيك نو دصتت ناك ركاخياو جبل

 ةلزئاددل :ءاناو له ثنكئ لإ: ازوشالا 8بلس كت لئانان كتر ف تْسااذاإَجللاو زاد اًروُعم اًمولَمَتَمب

 فجرا نظرنا اًده شملها ةناكدا ايس لص و اروْب وعيب نوف ذلظ ءاذو ضي اكاو و ارماَماَو تفشفا هيلا اذا

 نمسابزت امان ذو ان ككربذن ان ءاجرملااولافربنن بلا انييفاَس جي زءاهف ولا |لكتلر ان ةلزن اد كانهم

 ملابس اكتمل مان اونذآتل از وشم الو فيجن جيل قر اضلاربنكلل ناكلاماو.نفاؤلا غزا وكمال وش

 ل ري يح 0 ١ 0 ظ ظ



217077 
 انام هن اوبكبكت تومان رايق وا وص زممش ادؤهزم نذر نوكأ فل طحن جس عينا

 فز شال ابكتللوج تفرملاذكسل نود نها ئازمدبت منبر حرتبلب ادونج نوعجارسلبا د وسو

 كغ مم ابّت كون مولع تدك لاش شدا زد كلذ قبدشش حرا راتضناددؤ فارم رشمل مق موف مدرع

 داثلا_ ا: هناَدوُجِلا لد الدهس هل الل اولا نهار انبات مشانيبزعاولاةنينلا دويل امه دل يول يوم بَ

 مها نر اتلالإماسج نيج زمر اطشن الزعيم وع ذأ ورز االسم قت نقلا ميلالخجما

 ١ | نم مسرب عيا هنماوكداذا اذإ حا خا نمل ما دلو كل ودورانل نم امض مانع نانوقضما ءالوئم انتر متيلوالا
 ْ | ةملاش لوما يخالط عيان اقر جلزنا عز اون نبلاء اجاب ذم همي مب تيل هج

 | سشندت كمزم عوز تلهطش اذا انف اًيرشمالارانل اهثدا لرب ودكم ل زن اّمنتبه ابتس اد نإ نالاَ طاخضنيحنالو

 نارام خس نزلا جو وكلاء ل لاافاك.ل ومد ومدزح تانج اعنا داير تجزعكتالا
 ايوان, موزنافلاببةنلزناوايه) نمر اتل اهدي عذاشش اجد اولامساخلإب ونجل :هنمو دكه بلع
 : اممم ب ان :وم هثداز غلب الو معاصر بلَعهتل ضع ايجاد اذن

 ذنبادطر نعمل اضخم تت ءازجناح حاد ورتشملا نوكنبكوبضالو اًيلوَتوبال ابدا اهندٌبدل اخس ف

 او اهلل ايا هنو هلا 200 1
 ْ ةناتامنبالاكزن اً يسم تركو عوج هن جملا ملكات اءالذو

 تاهل دياز ماطع مجدجش زم يع ا و يجاو 201101 1 1 0

 3م اباََعهَو خب لعرعلا مؤيدت: مث ملكبالو ةزحالاو طئالخ الك ثاواال ل عه ماو هادهجت م هنا

 | اهييكتب اكنازلاكركرشمؤ ينازل اركب اليازلانم لإ لون اودتحا خب ئيت اند نزلت دبصن انكي يزن بتي شل اذالغ

 | دارملان ماحب يرع مل تش الواو هنمومزبازل اكان نازل تداعب لف نينا علل ذرعبو هل تم انازآلا

 أيار لا دعشلاعقخحل جنا دااز ممم نين قرانا م اكونمؤمّوهَو نزب نب م! ازيا لذ

 مه كئلو اكابر ةداهشملاولبش الو ةدلّس نإ اهداف ءآذ عش يؤ إءاونبام ل انصح ان ورب نيا هدم كونا

 | كةناالإ رقم نلز ميز زيي الع امض ن اكان هش. تيسصيدس شات ورضا دزماطلا تاس
 ا عشا دج نونياثلا هز ضان فا ففانم ذبح دن ونسال اًقسافن اكنكاًئم مناك رضاىلاشهثنا

 ْ ياو مر د احول وو هلم نس

 . تاناند لو 1 0 كثلو يراك ارماني نجع و 0 اة تطجز محدش اغا
 أ 0 2" 11م5 همي ا ندفاف ننج ,اغنلا 1201 ارولاَووْسواَلْي نوط الو

 دال لاَءاَل بند! 1و انزل تهت زخنوببلا :نموكشماذاؤرهتزاذ كس تزال عاد نش ركءانفزم

 الو هرج اماخنمدجل: لكارلاةنيلاة نازل توكمأ :.ائمشبإلا اهيمانل زنون هو اطانلزنا ةروس لاه هشنالاف

 تايم 00 ا بيبا نب يسيل
 'هشاءرءاشتلا: هلو حض

 || تكرمون ويزيد | ]| دالك مام انافضخو زان ايد خو هماقاسلا مزال ع علا روصم ئه اضع ناك وزو ييباشنلل ةءنضونمعملا
 اينو دطتلا ١ ٠ يروي اوان شيز مزن زنق جسام خنازير للف ةلاف اذه دبا ناهز مدنها نم رلناهكت بز
 7-0 | 00 الخيم وزمخاتلازعرتخا ككل الن اكمل ز متاح اتناول وجنات م اضماتلا زمن اك اهلانو اهنخاف

 0-5 | ةتوبتنلاب ءاحانب]ذالا:مناكراعوج هان انهت اكاَجج نوبل مآَخْل|ناكراورانل امتدادا افلطس عيوش ملازم

 3 كرما طاكرل ذيزجل كل ارم الا وجال لكس هللا زيرو امن: لب ايش مك اك وضل باغي تونلا
 نمزاكت دج
 مالكلا المع: رد رداد

 قلاع ول
 ٌوَعَو اوشا اور 5

 و ©
 زيعباك اص



 الد وتلا

 | تعول ,ئعلاَورخضاقلابخالا يشأ ان دفلاخلابانشل وركت نبي ايكلؤر اتا اجنالا والخلل اجانلغ اخت تلاؤ

 طقس همك الا فلا اذااكغيطاؤبركتلا لعل ةطغلل اذن كلا] بكل زم ءوهاف ىلا نبككلاةلالتفلا اولا
 أماكن نورها اال انسورؤج حالو انه نيل الانا دان لاقي مؤعرهو اهم ثنا انذ اا تعط ةرطني وح

 دنت نانا نكل ضل نائف كل خم كت ناهس انا لب ينال نيكل الا وعن انبدلا حالتنا
 كدي اًيداراتل الضب نار !ناكناق خاج زم اوك اجا تينا ذعدتصنب ذل رتل اقدوتيل ازمات سا مدا / لو
 انشر اوكر ادن ملْضاَو اف رَةيلاوكر ادااذ الملا ءاتسإ تم انهرنع ل خُذ 3غراتلا اههخد مدعرقون تل كاذدلسا هللا

 هوب اكفاخجننعتسالوؤءانلا عطترنعؤ نوط ف نجي ىؤلبناذإر بلة ما دالذال و زون ةرعللا غفل زجر ل
 لاا ل ضع ءانيزاوفع ءاشن ا هد انبتشم ةىلث اهلل نان وك فكة جي ذجشملا ف نوك, نيكو الل اهلا ةئءاز غلا ضف
 0000 د اًكْلاءنبت محلا نقل يضخ اهنجه[جّت ادمان
 نوثلشلا [> نا الازم جاكم اًضمرةهننم اًصهبرطفازمو ناي اكازم جزل يرن مدن اج الازم عجين نمل وطب ع هند

 نربمالجزممومونازلاذزبال مش الوسدل اهرب ابكلان فدان مخل اخناجالازمزجرب كلا عسل ابالغ نركب مع
 لانها ةرباخك دومه تلاوات اظن هذال مانيب ادام هجن ثلج نفس وهعطداتلا ظ

 نا [9 هللاءاننا اهكرارن ويضل! باؤيازمبسّس ل ادنع طرا او ناسا يعز نمؤملا دانيا: ىلا اذهعرستن

 | اعله ضالانالام اها نوز ركوة الع نزح انممزطاوت فروت اهل نباطخدل اذ نانا عازل ةنع
 | قبال مس َوهووازل انزبالل اند صشنالوسر َناامارتبخ باب زم ويا مال اطل اغيويزلا عاملا ةنزإالازماتنل علَضاد

 زعل ناك زعججروخا انيطعش اط تنذر اهم ن اهنا كانغ اكس اَسنعَو مال الازمتلل ذك ائالَحاضازرباكلازم نبك

 11 ةاباذهزبنزوهاباقتناكو الشال ممنج
 كثب كل ذلة لالا عزاذا لس لازم جزيل اذ عاطن !لؤا نيك شل !رانعك عن وكم هي تذعن او ناجي لازما |

 الامان : ماوه لوبن ةلالوضاجات العث اوه نبكجابازنممزاكرا كانغلاقشا

 زكيعيازعلع 0 ماو د ا عزام الميم

 ”الافل افمشاعنعاّضنال اعالا2 انيرخاملاهلا اباد نل خلاف مشادج حبب نع ورز لاو نعد ازعبنز ين ياشلزععاطنب
 الآ لفلاذ اح اطانس اوزلزنم اطهشاوجيدل حالا لغاومالارلاال ٌملامندإنإمالال اذا كلفبسالا هش هللا ١
 ملجتناثهرو خاؤب اكد نبي هشءا زمن ل هل الذ طش لوف او1كلن!ن الا طه الب ل مالعو وهل هان نا لازع
 ينل مانلا نفل زانمهناقيطعن اهرةدنال ان امالالاف يوتا دن كلذجؤ ص دله هيلا وعرب تاكل ادهن

 اكتانالل ف كاذ نب كتف خلف فيهم باج ااز ان اجد ازلا جالون اضف نتا طف ان! نك مغ 0

 فايا دلو از بنجنإ از نلكودنداقا راض ياطجزم بان اضدزنم هيلجتومتازب ناجل
 انلل انذاو اهون اذن اًئعاَممَو اوربا: زعالادهضنالو ياؤببا هر اككزلاهّبي ماهو مور فْشو عملا

 اهو دم كلانمارو ول كلادانلو د يزمءابلاةناايقماجونبمزانللا ليا هطتناكلاءاق اهم ١
 "توف اهِلَعِبْنَهْتِمَو اهياثكلا,ؤطنر يدار اج طا مب اهنخارب كلكو ايتن ام الازعدلكو شو الاطر اج نمزم .١ أ

 .ةقادتلالعزوددن اننلالعضف انرنعزبنملا لعيد تبدل عضف انبعمنتلالعريذو نتا رعزيفاةينعتلا | ١
 اقتلالع د جلا لع زود ان عنيد اعز و نر! عزه ايربعنب بلا لعقد دل لضمان



 (لفش [ضامعلل نخب اكداو:نم هللا رنجزن ءاجل اير اذالاد تلٌوسرَو ننعانَتاواّدلَد ةمرحاطنضيل اًمحاذ اكل
 الال فواد مكن يني زمنكلو نإ الا. نئسطن بلو عكا زغ كا اطسها ل اؤيوهملغوموزؤقلاةرزطالازعشلفا |

 | رع اب كبس اج يي هنو يعفو يب را عما ماما

 أ علان تبارغك نام السا اًرومد لعَّوهو نشل اًدرازهالانزعبلئلا إلا هلباضف امكلنذ ءانبزمجنَج هك ءابزملا

 جند هانا ال هاد اميل اون: كاش نزوله بتل نال انها

 | نعيرتننا عمل العوض كلعَومد نامت |لعملاش هتاف ارزهذ امانه نؤملشمرإ خدع اذ كما انملاو كلارا انيد

 | ركزنشعملذ ؤلاطنلاطشلا طخ ااا اًعضالاك دعاه هثبازه امل مالم ناعما .هزحاشملا عافشالا

 عضولاشدتباوأا سا مث نبعد جف اوض اوضوجنوح مما ادعم الذ ايي رز مه تبدو ايو زمكت هد انباث اهنعتمساذ اناب اكل زو

 كسول طش زينل اعد اعشبخت فى نيملاظلا هوو ا

 مانبلاونونش نولي زعبل نونو الالام زعشقفا 2 امدمزبنلا كئلوانتخ م

 نانامالازممتل العمد! ضف ام اذه اًماكا موت |. اهّرماذال اندمنع اونو ءاوخللا اوي ممول

 18 عر نحمشب زها ضم ناورجلعمش ا تحال ظنا يال فكن انالازم مك مق ]جالا زا وضل
 يل اظن ن انعم افيو وظفت م 0 200

 طن مترج طن زهد انج زوز فض سهاد فدل ب نابض اندم جحا نول لا عاا ظننا
 تمير ظل زم اجي اذربالا نلهالا ((لازم ويف يزعل ظفجز م نافل لو كشكل ذو اهيل اضن نازمانهزه طفح اين 2

 | تكا عت دس همرل نور مكاذكل اف ينابا قباب لاك نانتلن الشلال عيضانظن
 | انهضاكوتسم عن :عناكشئلو زكَداَوَملاَوَمِبلاَو تلات عب تلا باننا خول بلا هش بدوا

 | نداء رحاج ملا اب جرشطت ئانتسَبلا لع وفن اال زموهو امل جوه هنلا حاجب ارت زمن نعل لكم !زهضاط

 لاناؤتما خيا شارف اهجلاَو جيلا او ذهدّسل زم ايلع زو رفو يو رح هتدإرما اهلا ايجوتطت ناكلاط

 ّ يلا وزكبل جاوب سكاا) الا كلبي زاو كس. ةراوطس! ارم ؟يجباو عهود اواضاخ ولسا امفاذااونمازبنلاامإ
 | العير ضان نتا ل عش اضذ امانْهف انهرازو اير ضن نجع تءانفامارج بام اَمانف اثولاهتشف اهتاشغ مومن اذائخ

 دلاءعضالا ئمالولانخولاةنشءايض امداوشلا العض لَوْ ومتدامص ايمن معيش اجو نإ لجل العضد |

 | ناتلنونمزعضضغا كبش مهر تضل ذو اكولمز انج غلي ناره الاول
 |ةوعنبا انلكتر جمان وتلا [هلعنن ملام ما الا ميبضمزم ايها العم ايمن لج اكوا

 د لجلال يس !متولا عزت ةعنام ا نان لع ومو نيلي ةنبدبل لعشر ازوف اما ًسانه كاز اكا؟متدجُزا

 | اي دةيضنامم ولينكس لاو لضاو او ؟بادرتعاَواو رس اَواؤبكدااؤنما نزلا اهنا ![لافف ئلَصلا ضاؤمؤداهئلاو
 اديئراكم حاج ل عزوف انجل فواتح متل اوعرنالذ للجادات اتاقزحإعضوم لا كنيلبترلاهننبلاو ميول لع

 ثلا كتان عطبل هش اناكاط علا غدد اناا نع شكلا :يجِد رم اجلا هثن تاكل دا ْيولَصلاو ظ

 |تيؤلاهب علان شا فيصير جنم دمع يم 7 |

 نإ اان ف فرخ كفن الفل جوع لباسا هطتغنؤل اهئ فنان هنجالضازموموامالالكتسم

 ُُ ًناونمازيزلا اف انامبا نام. ثدازكت 000 موكل امانا هشاالغل ظنون كءاجنبائف ساغم |

 طا ءالم انسب تضم شاب .ةزخرتمؤلم ةتبدلاتاكدؤن بن ةدانأن
 !ونتسالقربم نلا نيوتن الوزان ضر نعد ركل اطالب دان ذاانحاط كن اًكداَوكشماندفح

 افنلابة مشد دنع شامت نان ال ض ان نام تاو ةدارنل بو نوتسؤملا فيلات نانا اخ نككوربسضا ال ١

 | ةهفونلاسلزراملماشللو الع نوكأ ء الدمج نجد باتاذكةئرلل اص هدو خاذ ات ضرانلانولوفللا
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 ب

2 
 ردصلا|



 12257001 اسراردابرزلا عبو رم ومص مر موقد ار مزكا مان موه رولا كلل ل لمانلا روع انا
 املا اًيالاض تر ها ال دكا رود دب فاو عم ةلوازمل لغناوأ
 ذل انني هجزعاعسج ندع زب ازعيعو ةئرل انزع وعلا انش والخ اذهذإ لون تو هع ارينا لو يملا زخاأ
 كئابا]كماؤمل وص 1 ابابا ع اخو ابا وصايا
 نيه! ويسلم مغص دوم بط عمجوح مساع الابل اذ وتسع نعزاك

 قلن كذانصسطيمد ته نلغلا ف عدهاربعب نعي نزلا و نع نعبر نمسانلا عملا ط ٍبْرْكير عي ع

 جنا ف ا علل ضثاطرلا تان! يوجد اكول ننستمشاز ال اخينا حش امو فص الذ هل افهشدادنع اهي

 ياالله ذاك سان دماج غش عاج ال قاف طب لمسلم علك
 تاكربوكلو نعال لزم مضل! زامل إو بسنلنكيل اذا فيتنلو رن اانا ننزل ذاو بتل العلض نال

 مركادنبا والمال كا وهزم يزال زمني نمومل از مدخج ان الرصف ا ظدارخإناماءاعءاطظبال هينا تللدطما عتخ نال
 ثقولملا نكن وخالاناكت شادثعاّسَس جنت نؤنمٌئما الضيم ؤباوسنكيتل لو فاننا ناجح احم ايمو هولَص

 هيلو عوز حان فمثلا مدؤزم اهضرخوبوامشداو جازم هنو مدسَو ام انام لاش اه درا كر بتنام استبانة
 تحف ازال قاتلا زينكانيرعدنجو مكتدزم ضخ وب انماط هتدال زعل اظن ابل ذابنس زم يلانبس لا لاش
 قم غلنلاق نضال ةنيرجاؤملانمدول قالا وطال ذو نورك كو ايون احل |نونب الا قد لثي رقما اونم يذل
 موو ات طنب انا تل ةراطضال نق تمس خونة هل بانو نع اونو م نعم ا ونعم نان
 مدن ل عم مس السهل لال ئلاذمل افضل تمنت ةءابلؤ الاخ هتبازصف اكدت نعطي انعك فاجرة دنئ لع
 المن اناس سبكظنالةجضيجب إةنجينل اضم انلشض شال اذودبالارخل اشار ضي فوم مضت غيرو هثدا اكرم

 اا 0-00 ا و د

 فقتل 0 اوم[ّينل امتدا اغيل ناو ندد زمان اين ازمج طالق ضال زي زقاع

 1 مساج جا ان و
 | د وود خلوق ةوش اوبس طر زم عسسل فناني انو جاع ري فتك

 سار نام الان اديك جز ضاغن ت انتم نامت انهزعضغلا (ت مداه هت ادنع لن اثم امال انانر عكذ انف

 بكذا لطم رسل ةقبسل اؤبسبلا دلما نئكنا ادا نائم ةتعايضانطع نالوا وتل اجلال ةدداتلاو
 وعسل سنلااذدل انه نناشالا ةرلدالاؤ انها ا اميل اذا اهزخاذاقزرمال ا ننمزب اب داملانوك نيه جنابال رجا

 لثخل اًِإز وكلا طخلاو ل اهنهتشلاا وتل !وبتسلا. دام لانوكن اناثإاو 0

 ةلهب اد. دلما وكام لقد نةجمابلا ايام ا اكنببلا هي لو انيركوزال اجلا اسر :هوونتيدلا بَعض
 لجو انلهو نال كلل عنجالاو تال جرف لضم نرش! مَا تل! ذيزا جو اطهرخااق اهل او اور اواومالا
 لرباَجو ثيم الهاظ نيم لاين طعؤب سلب ضع انة جول اَو الصح داما امملام ةدجوَو اهمزالنل ل قالاوعملا

 ”لزم سالو عده نسل دلانيونم وملا اه ضف ؤباؤس كيما ولة ,ةلؤعد جاو جلا جرت جلل ني نعمل نم ةدائاوإع

 كلاثلاوتملاول اها ءاتناداملان نارلَمظملَم انلإََوَحاَْس اس اذن لم انزمواهق ان اماكن اجد خاب ناكتدلبلا

 اذاونمالا ننملب اذإس دلما وك اننم لع عناجالال رهاب قبلا ةوعددنع انتلا ةنائرل اوبل !هبتلا دام انوكنا
 تالا كح اهو اًعوطذبجرشلاغبل اكتمل اتفنال ا جدشلا نإ فلا مالنال وبعد حين الاكل اطرخاذ اال اذا
 ؛لتضغلاوج ئلانورشل امل اوصل اءدإيز لعلب دفا ب ايحعا 2ىبتسل انا نحل انام لجبال ال ضتبكس رنج اغملإاب

 يعول انلهد عيل! رمز زع خخ انما نزال اهتف ةونعتلا غوار دنعن اهلا وبلا نسل دالبث بازل املا دل اكلاو
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 0 7-0 هو

 زمن ةناكرمإلا اذالابد اماكن اخالاةلضنلا غيبتسلا انك بخ : ٠ءازركذ انيزخاذالاةلباوال إبدال انيؤكن ا امهدحا
 ْ قاله دوج زيتا ع أن انو لالا وهج سن اذاكال ب نوكيا ذم از اال

 | وءاسوتوفنشا اهرتغشس ازهضنيو هذارغاذال ا اًننهاكّجلباذالاّنا - 0
 رضاه ش ادع دازعل سنت ال مزعل تاز عن ازعتع اك دخ 20200

 أ ذخر باجازملةاكَيَينَمارعلتاسكوان ع رتل انرثمزو

 ننعم 0 يل ا

 |. يئخاب تشاو لشمال تاع شاب سم ازعل نانسي : نعلن عنا عن عل سعال

 1 ع نواس اوم ا ل ةيتاداهش انتا

 :تايللا بج يي ا دج والا عربا زم جيركلاو
 اوت العم تنعي لناس راطش انا فة مللادبع# از عمو انتر يزعم إتلازع رتل ارعوتملا

 مناضل هةر اكوا اعلا نا بلجن ةرانل الذ تن لالالا نقلا قنبنلاو
 ميفوظميض دلما ملع نمعس م سلابحا معا ؤلغعالل اذن ذبل اؤهنإ حن شلشل ا ضجلو نيمرتسل ا ضتبلو

 افهم دلو نكد ضم اذالخ الإ تحجب ران. لانس نإنال نادت دقش نائامل اسر شبس ةياوؤن نحت كلذ
 موب لخفب الوز وشم مو ملال ذو هرتكدملا تلال اعلم تو اًكيست الك اضغضو نوف حل اذ اظن عال جم نآآو :

 | اونا يخلو محاكم اشيا هراث نعجن ازا ضيف اهني لاخر ثمملار انعام امْذَنَعنتعْس اغاكدغلاوضح انفع

 يعتمد تلا فشل ره فولام لع ولن يرو بخ الار يحي ذانانسضالغعلل ةنج ناد
 مس! دنعيال امدانن اك إس ان اضض زلت اضل نيو نعن اظل نع تت ازعل انض نيازع اج

 1 سي يي ا
 وسافدانمجل ىواكانن!ضلاظت اهلج ادن ع شارِتِعي اباناذاتلل كانا انييفمتفن: كسول اخجان او كيف كوزن نم انك

 ل ا اوف ثرخاورل ا نشج اعز اسف عشب! هدد جلع لَم اًملاج

 | تك: عبلاللانننعاذكخلاثضنلشلاة منهن : جو نولومن امنولوطسالو انولونل اطفل اف لون ات َتولوطبال

 ادسفاامدل اره نلتجهساع التل اذان هازخا اندنعرتبل ممتد ادنع اذّوهعل اف كارذ كئجالكسلئل اف مكتم عتناانل

 ظ 0 امس رم معو مس مني سل ]زمننا نمار الد م ولونه ان

 ْ كيج جلل

 امال دفع اطلعي عبيد لح اطال جي اك العمل ع ذل ل الم لوز شل تلاع اا َباَءامإ عنيها

 ١ اخ زاتنان ناقل الط هاما دجال عننا ماطاو دنا لسا ادخل

 0 وش هاناكرباجحافرل نيو السالالا اًشدذ

 اءاذخاضاؤح اك تفل ١ الصمم هدا ءاشامائلَصعل نهتم خوش بلد أتتوخل انؤولّصلا لا ايسو

 رعب ايمن اه ظل السن ال! عمر خجل ارجل رطل ارشيد نسل اور ائماانخناٍلجل اللا افا زممّميرب

 0 ”سينحاقرلو انم) فاكر اّيلاوخا انهّامال انتل نانا فمملائ معلا صْض سيح نزتلف

 ل ا ةزحالاءاتسلا إم زحتكس لاذ ساو ملص امم ا كل انغمإ رع انهض اان

 2 و ا ل ل كا ووا اعا د
 ا رعشادتع وباناقجل نعلمه بكتمنالنا اناو قمع ضاهزم

 أ :عجازيني لازم ءومل ايي ءال جانو ,الاوزدوكلإ ردد ديلر شكل بما ان ”رانمزتمزمأ

 [ةضاخؤلا ال نزلنا نعزعز للا انزبةيعرعناثعنيةيزع انعام تكانت

2 

 ا ما ا

 يخارلونذالا
 جايللازبانم



 0 او دندن تتسلم كي دكا لات ازيزعلادبعإ
 وفر كيلا ضزاف جرد كنم]نْساَوهزمتبإَراذاَو كفو جهز مك طفشت كنود وه زمطننالف شاغل لل يدب حش

 ودود هبت ف وعلا 1 ا اًمؤمسكزم ناؤكس خيطسالا طلعي الد

 ك0
 كيالتالبَععمم اهلاخلاة رب برع ناكسم نبا زعات نزين عوبع باعت كك يتلا زج زماجننن

 د ولف عمل عم نمو تلف منم نخلة مقمك زارع م ةمدشلي ل منمو نيش لع منم ةتحاو تما لنا

 قوطي اًمخ يراك حان )عجول بدال كلاب ح |! مايو وزعيم اشك نبدنتل اب حاجإةووسرل نينت ةةح اولا بح انه لعل

 نيوز عتعنزبدخازج سؤ مت عدج ا 2 تاجيدلا فلها عووميزل اًعبس تلح انه توون اني رت حا. صولع
 شد اداهإض انا اح اكسادَحا لش لؤلغل اذهل امش اخد [راثلا لعقال وسهيل عش اينعاب انغمعل باهت نعنإلا
 طلي يمشتراشغاؤ ع ءالَسعاَداَسْعاءآ ارجل الجمن ءزجن عز ادعس نشاط غلب ءازجاؤاخلاشهشاَ تانافكاذ تنكو

 ءزجراتمعاذشلثو ءزجزخاو ءزجورشعو نجزخاو ءزجرشعو ءزجوحا فو اما ءزجرب غلب خ ءزجنوشعزخا فو جشع هب ذل

 ظ دادس ءزوشعالا هبل م ءزجنب جي او شدد ضإب علب ئكجشلل الجت نم ان نيئنزجسب غلب
 ظ هم انج دمزثم 0 ال 9 طرا 0 تاارحاصإثمد بيرت عل حاط كل ناكو نيكل

 ل كَ اكاد لير انهن اذان ناجل اشرس اًتاسانلا

 011 م حسم اد
 ع 2 دشن: زجل نلارجع وتعز وكا تق ناز عدرا وعام وزان هثوتال
 كبار نور دانا اضل هرحابالا اهلو ايصال اياوبا اوبل: خَنوَدَض الو اومَدَضنخَنوورف اطوان زغب

 ةقدع الان هدهع ف شو الكتساةرلزتدهت هتنزفج موومملاَو طْورشلا اولا. كاتس و اضل لهل ةلآسش ملاه هانا

 ” قاهنير وتد 0
 0 :روناف اهضش اهتيه لادا عشب صاع ءاجا لاس ىلا هاش غفل وحا اهجملا نهب ازشازنط نيل ازمه ابشن امالاذم

 5 لا ترطشلاس يزعل ضان موتها هاذا زميل اً انمرنان د لننجزم ذب اَواؤسافاؤتظم اذدنج نال
 تءلزنانر لدا وهو لور الو هثد ا عطيزل الا ةالو عاطل نزف نعاطر ل فسمع التو ل وسسَر ذعالط عالق نعاطظولاطهقنا
 ل اناا نات موناشا انزاؤلانوبلااومل رج ]رن ع كتب ناؤنخ ا ادنع

 2 0 ارذمثداّنا اضنال كثولغل نع طن مون وما ةوكرل !ءانباق ةولّضلا حافاعول انن هلي كوز ع عيب

 اتاتشال افلون لاظشاَنالْسَعرازمكته ونعم ءانربذن اين ءالخ# نمل زمنا ةلافف هنن 3 كلنا اعتصم

 0 ل
 ازمه اوت ملعب عدم يي كاذ 0 ءاراثا اوعَبناَو هد ادنع

 لد نشا رضاكم اسما 000
 نولي رضج تؤم اتي انجاب مند لعن يدش اى بدصن ل ءافوتو م وغلا اوم : دوم

 ضو فالب هام ودا هكون 5
 انزاراكها سا خا اتالم اوان اننهرلتلالبلعل جا دوغلو يؤ شلا يجي ئاذو مسا لعالم |
 الضإل مام الاخلاء ءاندم الزعم انج هتراووقبسو تاَهَد الانبا عامل عنجنغبس جاف لتتم عذمالازعرانملا نكت

 | طيوزعد لا نعاط ل زمولاهشدالَصق لورا اهات مانال اراهجزمز رمل ل وختلإزعابي اي! م ديوب ناهتابوب
 | ديبيويبلا ةداسلاولطتعريخلاو ءانالا زرع زل لذا كتم الا لاول يبطا او تداوم طااوصاَينلا اهباإت

 | لاذ زدني كدل رع ةر خلا عيل ع اظاكس داو تلا لع زجل لاك ميلعشل مالًسصم ممل الا

1 0 



 م جر
 1 نابل ف كالذل هم ]كوبدنج وب انا هذي ةصالضمسالاكلنل نبهت صم فوك اذنخ مال الاشلذ نو

 داس ال لع ءاندمالا هوب منو خروج وهرب نللب وجم نمتربدن اهمالخالا تلزم الاه ل وعيرانعن الاخ مراة شاع

 |رانااونياننل اضيف ممل عر الإ لكنها اثير اش .ئؤ ةموربننلارجولعراننال انضوند ران الا اتضبالاني

 | فم نمهحازعضل زم اجزم ا للرؤج وطين عل يكن اول وينو هل اننا ذل عدول رند كتمل
 | د بمب انعتعكسان لع (ج ميلاومؤول) تجني منا زهرا غل رساملإ صاد هللا ييرطرانم ضخ !:الل سس ءانننال ابارك
 هيما انبطخل اف شاب عصا زعدنل نخرج سابو: لبلهزمج د ان عربا جن عج ل تلا نبغي زعل تلازعاٌعبَج زل رعةنتسلا

 بالاس ءاوكلازباّت ا بعت نات العوض اذكرك نلع اداوم وطه نعو عه ةيل وا هراذ لت لتللع
 ٌةيمْرطَبإلَهَسو مالشالا عت لامشد!نافرَسس امام اغفئانتلاعزمكلا ت االاومالضال لف صعب عننمؤلا

 البط يملغ زا ةوزعو لازما دع لل زانق منهو ضجر السد هايونلإَرولَجَقبر اَنْ ار ارعاو

 زاك عيزم اسدَسَم ءاغكزملالعقرب جاطنزملاًعفكرب صان ملاًههاشبو ساس لزم اكون ري اكتنملان اب ب كاسماسا نمل

 فكتمزل داضعظعنازل عقر نلاق معز تس ةلطجزلابس نظفي زملامفورثشنزلاابلَعَبَجْنلاَدمماض
 ةوهنازملاس اجل وربع زلرننجو عران نماء زسخ الا فبتسو زمن نلءاجرو لكون ل طن زش زج ئعلذد لض/رل ةدؤنو
 تعط ااه صور جل ارث امموكتملا ل سس الاذن از وغم فد مزمل عدو )شاملا اوما زمل افك دش نمل ائيظ
 لف يضل وركةتسل ليمان يئن مل اسما عصر نلعل ماج اطل بيد اذل عدت حاصل ا؟اذد نم اف شم جانا با
 لعومتلاورنضنراانل ورتب لاَ كلج معلب اغنيؤملاو نامضم انتل اك ب اطسشغفلاو هدانهناطلاّلاو رج اهنم

 خجابرلا تالا ميول واجه ففل ترفض ْش تائلاشلإىد الاصل لعدن هزاز ناني ذ تضم
 داشلا وه شيررشلا سب[ د نازالا خس ىوننلاك نيطنملا زظعومرانل اهراَتلا لما غشح نجا وذنب انملزئ مطل اهومْيملا
 زيدا يوونسنمدبلاعؤرهاذ هجوما عادنازبالا قانا ب اكيلذزالا نوجا داماس هلت لات
 دماج ن اكوا رعاو دغالبل اره ذو ءإل ا نانشول ضب تعيؤ جان امعم قبلك اَماَلضا ب رانجزعذباكأا ملتمالا
 نوجا ةسلامزبؤ عش عاكس لجل اع الن تالا خل !(و زغب امنوا لايصال نكلإ: ]تلا ورضؤ اهو بلاغ

 يي 0 بح صتدب |

 ْ انراندؤنلاةريزفنل امتونل اترونلا ل ااشالانبنل ممل انني: كتبا يرترتل او مال الارابخ !نالسجغ (ملكتاذ نال امنمو ظ

 دنس ةرذونلا وعن ءاكرل زم حابضلل لا ذمضنملا زجل بالا ورث خانوا امكملا نانا ضاكا دل ةتانلاو
 لونج نامال انيرفا ]كرمز اتلل طل نجنبكشنن او دخولا والإبل ! نون م لل عضؤملارايطما ثلا |

 ثول هرب نامل ومو طصيورناجاو طف ضاهر د مير بجبو اطيشمزال معدل لغو دج وبل تى تناقل تلللع |
 ةرا يطل وجابتلابونؤمزتناننالاب افران عسانا اسعد ولَوِعْس تمد انزيعسب: ل وع كل

 يول اةريدإ نعل إيل هزايحازمال لإ اهض ةندَسوب اترَو جمالا ملول وسغتلل ءالإبزاججوزنلا ضير ذا زجل ائمئازلا

 دالانمالاب جزا ايضا زا ابتلاه انتل اف ننكملا وهن اطعوزدالخا ول اغا ينم اخاف هيطل ودبس ناس الكتل

 انااا نبال لبا عياله لا جزاضعتن تالا يزال عتيل بنو بالشي نتي وزي ز عيبا عنع
 نيجررانل ارم وغش لازم تاؤينمازعالَس نجا ل اذان انزع را دنهتل اًةؤافشال او ؤّونل طعس عترإ لعل جزر لاذ

 لق انئدنلضلا ردي سنس عْراِلَعوْطَبلاَةلْ حاملا عباس ولا طار نموو اضل ابل عز عدن اطابنتل ا طمع زمق ثابتا
 نهر عزموهتتل انوع بعل اجر عمو بل انزع كلا لوز متدكلا:تعيننطضإ) يان نيل ذولا و شمول
 يد نبصن تالا زمتل كله اغا ة كام اكلهم جايز مال ظن وما رج للكتاب والا عم ناكاخ اكدأ
 ميل ثنو عا ةزسورشلا فوق - ف لها ذئرو ١2ةهزول كل معو خزل اضم اغتتم ير ازعل تلا وما ا

 ظ

٠ 



 ءكللل
 رهن دوه ل تعوهج
 فظهر :فلاموب ل

 لبالو سنة زمرال الها
 كلا دوس ةضرالا

 َةَقضِلْغاَص

 هَ
 كبرظ

 | ايطازلاؤ قدسلاوكتلا كتل 0 داهجباو اًهبحسانلا ةيشاطيو عذءاؤطرجستل لحمد
 أذ تو بلع ضونطا ا د نكرم اوال انشا غرز كلا جزم زمه زمول لظقش نير غلب رع نه نبطس اغلا
 م 1 دل امتنا م اعراب ان سف سو كي اح

 هلا اور تلا ةوزشمق اه ضرترشلا,:وتكمايلمج ع ااهلابز ان: كسا 85و اياَج نط ا

 6 مز فمع زائل دفو طلاع داره ت1 بابان ابهر اان جن ان تكن '

 ا[نشلاوؤبنالا هيلا عساول الخلع الخلا: اضن ديالا أمل له زمزبكل 000
 000 ا رسما مات ربتلا ضرربَسلاهَدَدَو

 منع داخل تلا هالمنام للا عزل مل هات ةكن ءعلاوزمكل اءاطد

 سافل ااكمن ضان ل كدو عل لشعر دلار وعل عمد ةلاروع طعم ننعلا نط ما خالد اضودلببو كاروع

0 

 0 ءادالاوه]ملاًءزل اهمراالا راد الوهدشنلاب ب ضن اومنبضبل اوني ئبلاوهرلملاو ةمل تنل اوم مال الناس لش

 | عام بسم كلاوم جف هاك عري فاكلاك لو منت جر ئمؤملاتا هن انتر نم ان انكلق ربا: نه نتخيل زمؤلاتا
 | 0000 نيف هل اعانيئف انما رض اكلاراكتا وذ غاذ زهرتي

 بارما كرينات :هئادتعز جي نهنع | از غيب نمؤلاتا تال و بان نعندزخايمازمٌولاتا
 01-0 ا نعد جلاد ندد زمعيافلازبهشادبعزع

 .اعأملا بِلا انبَح مالْس الاس اسس[ ةاس|ئونَلِكلَو عدول داع جاَصلاَم !نورمَو ءاتول !كنيزوءازعل اس ابلف

 | ةؤَصشالوستل نتا ناجل مال غلاية عيت از عن انتج از عوسمل اش اربع ملل دنعيزع
 ا ل

 2 م خبزما اّنحاف اننعبش طل َهاَو انافهراطنا انماَكْض يملا نضحاَماد

 د الغنا عزا طا :دتقا دم وت ؤاف فرشة لهي جلا عدونا اعلام ينج
 نر يلصق عد اح زسبشم لالا كاف هناول مئاتلا ماب اومعو اشهد ابتع يما زمزهتلا اًولفالا

 ا قل ريب ا اكوام لكأس
 / | يبو ذدوريشبلاو جريز (مالاف زووم اخ مالت الافوزإبالاقفشممل ول تل للعسل ل ز عاشور عز غالاومنعفتملا

 ا

 ْ | كاتلادؤ نعنع كْزلَع لثما تبعات نار عطل زعمت نيازع عاج نيب لف اقري اتلاف مط انو
 اف زمن اون وعزا 9او1[ الام ام نإ تعال سجس بالاغل اظاتااعز ادعيلي قاعي كابا
 هلليإتنلاو هثبا لعلكونلال اخ نبشبلا كت افسلفل اةنيفبل زمر يي سانل اننا ةشررلو >تجيومتل دوعن طبل ا جكس

 و هز عسا زع ةللازع تع اج 2تلع خو الان انكمل افعل زرتضن انهنلف هدا حارب و هنن اونا اًضِه انجل اَك

 كفؤ دان الازيعاب |. عش ادبعؤبا 2ل فل فب انع طساؤلا باربع عولكلا نال انجز عونع مهجن
 مشل فرد متل العنبطبل اوي افرشة لانزز اج( لععوعنلاذ نمتشلغل انتدآلت المنا الالافش

 ضان جازعبلانيزيجزعوشلا اك يبان عسل نازكأبانمالش الازم! نكت اغاتنيضبل زمر اسانلاففا اعلاف
 00 مالا از ماض امال ان افمجحاخا التل: لعشارتعؤب الل هل رباه نعمت نيوةعزعا

 الداتا رزان ذهل ةيازااززع هل نازع تلعن عت نيعبل ازمزرع ات نماط

 دعي ار عاجير الا نيجلاهنمالاجن بمب و م! ومنا لعنّسكل اضع اكتب السلا طعنا الال دع

 و ئتلابب نبش الاقل اقرا سم
 : واق قل تعمل علل لا * سلا انططخهْجَو علا نظن ايوا دال ارازخ كانهم اك

 هن اكف باؤص ]د ابل لع تال تلال عن نول مال خل لجل عشا



 ١ ثا ( ركن ردت ١ 2

 دلي جل مشيا رَمَشا لون انزل لت! لع نجح زعتر عفانعنب جزع عيزبتبازعئوزلازعاتساا اك
 ع جا سوم اكنلعر تلا اولا بكر شذا افسا ْ

 انااا زماووكناًوداكء ايل نب يسم هيسسمو وعي بيد 0 ١
 تدوودترشنإ 0 ويس سو تدور | 0

 "نقول ادهم ش صه اونا اغدل ل112 ازعاج ارتب اعيد زرعت ازعدزبلا كم الخ ميرا

 اًضنلاءانتلإَو اولا رنعكتتلاو البل ادنعٍملا اولا متايئازم غلب معاطف الوُتإ/نؤنم قماول اظض مضل لزب اضن.

 اك! طز وكتدال اناونب. ثالفنؤمس اكزنكرا ابنا اونوكن اشغل ازماؤداكء[لغ لاذ اذجلَعْش ]سس ا وُسدل اف

 فنا ممن مهزباد ثاؤلاز يجز زعبل تاز علّجصتب زعل قمهني عزب نعت[ نوجا كئامتنا اونا ن

 قضم ةرمهتلا ياهلا طةرصل ع ملَص[سو ارجل غشا صشااوإ صان وزيت لع شادجعابادتحمل ةراعزب |
 ظ دانا نفيمانب5]تورلا هلت! سدشسا بورا اطغسساذو بعرق مئجن خط نؤل همسي وو

 نانو هينالا ظلت انهت حاضت قجز طي ]كلذ لل ذو لزم ملورلارعلع شب! لصش اون تجف انفوم هلام 3

 الهين انحبص شعر شعل ظنا عج اهانه ان مش نوف ربا و مأ ظالما ون زخل ٌئاومهتلا

 تمس

 ظ تو ساهفهدداتلإ مما! ظإ اكو نوكتم كئازالا لعن ومر اش وزنا ذ نوسنشس خاله ا طناتواك ميجاناق كلل

 | نيالا, تفمطإ نانا ادي عهشالكش لود لانوومان هذ راطن ننال تاكنؤطنم
 زعيجف جناشل ل هلدا لولوي ةدذتل تم ةداؤش اننئاناهالوإ لما عذلماةلال انف مبلع انين الكم

 ا لع ذاغل اكءاضل اكروجلا انمار هطنخلا اسلم ناطلاوهناكو غن طاهري رهشن اذ[ ورلد ل عشإ]ولااهزغ
 282 | دلل وتتاانهورنانلشالا عإطشالاورنمرمّرد وش زعنمؤرشتاوراّيل نمر اءادنشبإ جا عرماشنلا جب شالا
 ١ اجلا بوثاتش اوبن لطزالامجابس ناب هجنب امين اةنتبشبلا كشك نانا ةداإ يلج نايك ا ؤبيوهشما

 8 لفه ئطبع شد عاش در ديشو عزم تلكم اه لعيب بامر اهراس هيج نفشكبف ايل طقم
 يظانا رع يال دنارناجابك اد داموا ' تيما يمه نطو مؤ راه
 | اهعادز ناوبإابرل اوبك ىواهاخلا نمرتحونش ابان اون ووزملا وعون ااًماونالثس اة نيفبل يور اورشباة هدؤمالا
 ةمئالمو ا نوبتدل اسال ع نلا عوير اناؤَهشِلا ضو تينا هش نؤجزملا ضر ضرب رسل

 ونال اعلان اورو اهزعفاضلا كل ز تبنب تاو كلذ معي الانا لحتلا دفا عاب ةزهتلاو قتلا

 ٍ يا ايلك اتش الا 2 قرم ]ناكر عن عل غل كك لذ رع سم روصو ماوس ام شحُلاَوهلدإب

 ةكرم كعدكازب هوك واع اوم وجؤ اصتيكرج يتب نُيليحاغاوريئملا ءوبرل ادق دئناوضطام ميج شوئمنمو هما ظونحما

 ظ هيو وعم ووو نيويجوس موسي - تب اناؤّيشلا

 م !ديؤكلملا ظنا هيَ ننس جنبطاب خلنا لات تلا ذربشمإرحيا ذه رنتي ىلا تؤلطإلا اصروتعلاا عني اهئنم

 اما نة لنا ارجع شادبع ايت رك جس وو هزم ارم ديصنعدءازعنع اذ |

 هلالومذل اض انجن ومش الور! كلا نينو الان انفك انف داشال ان ازنل انيك انين تال !نجلعم ا

 اكيرج ا وهن اطال تيت اذابنتل انعم: كفزعهتل! اوتيانلاهخاو مس ان وع عصا ورع شياح

 | ونص العش اوصش المل قرانا اؤرانلا لما وعم اذاكو دنا فكددازنب نجل ظباز اكو اتضفلمضصرف وم نعل ظنا
 ١ ةةيثيو مابا لاير لف ةحاهشلا نا ف زراف الاف تلكم هداؤشل ا نضننالمتدا عزا ا 1وُإال انس ابر ائلف

 زعبي مسافل اطر ذك (جلتظف ب افانعن هل ضفلل انفاس لاَولَعشبإََسمف
 ظ كلا ذل داكت اسلام نيلي شاش ةمز يظن نهدج» لا زاره
 هلع ضو نهار عزعووالا ةءانو فزع :رع تن سلا رغم اذني تدار عزع ْس فاني ليجزعتم .ثاطال

 جدهشسالؤَس
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 ص ان ] 6 ازاعنض ا ذاوالدنمئ تؤجل نزغ .ةخةيجك فو جحر طل لارا قالا لطناتاك
 ل تور ساو ا ا دونا ]لع

 ءا داماك تنم الوكت انمال آل للف ءاؤؤل ابرد كر عل نبل مبلل ايس طور تم وكب وعم ريكس روب ددكذ

 ديمو يموجا نيكتم طمع ؟ياطو ايف اهمتبن كح زيتا بضغتناو

 انا جوملا ذلك العضل سالو نهنعالو الو جالا هلام ا! اكمورلّل ازعجلّصا ضن لعرب اوم كَح

 الج اوجيلج ووو بفشرننلا قف ددّقعل او دوللصلا تجنب لو كن هب الو رقم لامن اوت دس غن الرعد ا

 ماتا لنبي تدل طك نم ؤمل ا: عم انج نتتلإ صان دجال انجزموخبالطسذ وبن معلنا ءاؤهلكت لانعاش !نعضاذ
 ضرع ةلوزننعبعؤ وة ع شاتطبالو مانام زال غل اعلاف ة لعل هاب ع لطي ور كعسللا نممالو لذ تطل بالم
 كسك الوازس كمال ة مها ظ وعض ضل رع ضر الا عالم وال جرا جدن الو اذن الو دات نس العداتجالم

 الو ؤدذ مضلع اطال ذل ازعجيو شغل اظشمعبتلا طف علاش هزعتسإر تيزي غناد نكد بخت اننإ جوكتلا زل وألا
 0 تسال اللا وكل ويس لجو 3 نم فانبهكدنؤما ا
 اوس كلت اغراض انج دام متون وبول انا 1مم انذإ كذم ترب شدلبمالو ضرب نعال زرعت مزجتضاف لير عم
 اثير يتبل لدا 2 اجدد اوت جدت كبره ديد زبي قتل عيل غاش بعير فا تيد زم ردع ل تجارب ]كورس نم نع

 لملايين ارم وعلا مال ناؤم فصلا الفداطم طفل الهاكر ايرتر طم مما الرهن تفعل غلشبالو

 طيار نع ا ظ عطنا ئذ غانم اكلم اًكبال امبالا يزاننم ةقش كا ل ةءان ةركؤكل وطعن نكتن ضبا نفح
 | لارجلب الج اوتو قطننال ل ضْخواسؤفَعَو هصولَس هةوونو:تولج هئابجنغلش اضم يخش )طع صبا علك ناد

 اوكي كلسون ندخل رغاطير لاالنسلا ندين كد عيضاز نعال جنا انمض الاب شماخنمالا |
 ٍِ الهامل مل <يزجخ لو نان مطعفس اال كيم الوز نهال ء اني ايل المل رسل اذ ان يخش اكد الذم اً انمززيكح ا

 كلميم دكات.يمازصا لنا: ضن تلو تم هل دا نان جلا

 تماطل اطظبعاًموظكت وعيش: نص ينذل اًئيزح عماله لج ايس لن اغ اذرّيد كافيا نانا لذ

 | فلو متبالاجتلن سقت تلال اجوكد بكون يضم مندل. ةوكائبعدةراؤسم |
 قرا عب زمرمانلاا حذف يزل في تن طلو نمرم تلا تانكي ؤمنمر شف هاوي: + هلع ندخل كنب لومي عيل ضان منال ا

 الو :ظعالو ربك نعانررثمل ذرب نمان درج هو ونه ازب عض غب مدع اب رم عضو ندب لا لن !روكب ع

 مالا باتت نو زمن اه اننلةرجاالضازم دج زلازل زمن عد | نجظ تيب لال ادخ هود |
 ا ل ولان طئانكل اوت اهفاخادن 5غ ل اك انامازإت للرسول ١
 نيكني مشا هومانط مام اسر نالت تنادي لشن امافرش الوله نواجنال ايس هعدسزلاََحال كلتا |
 كلان تكا ورجل اخت ورنيطلا ب :ولاغنعرلا دخلا ور ةالطإإ ثلا يقاوم دعس نيناك م |
 رضيع نبط: كلانا بالاكل نري غيرتك اكسال تسلا
 اربسة سند اهلي شيد ار ةهلغ شح كس ةوالَحْوعَسلاَعنكلا ب هنكل ردم شم ءارلجع عرامجرتلا يلعشلا |

 ل هردل ادعت ناغاّصلا جرم للاهل: عدم دف عيطبو كابي ةيفخ از اوريوس اء مزخادش 5 يم متادب وا 1

 500 كلل ملا جزيلا ناكتلاو انهزتانل اةجزعن ل عاج عسل داةارانماجتل 1

 هاذ ذاق ديال ب جرملا لس تل طقس اوف ناار البوم, تضل! عمتي اخينا انها .ىنلااقا ا

 أ 1ك: اا نازل يتق اذئاخلا تلا 0 ال 0
 أ

 تالا رسل ابا 2 5 اها ىةدجإكلو يسرك 1 ٌرماترل ادم لم وهو 5 هلاك تلارع ه5 يكالشخماب ل



 اال امال نيود اجب كامب امرا ةارسبل ملاذ انفال! تطول ىلع غارنه هوسات زنا ثهرصرو ولا الط
 دناهيلا بة دز لدشإ اونالاو مضاؤتلاو هرؤمإ ]كف دصف بني تنل اسال انفال الجدل امكن الجو« ءانتلاهمسملا
 قوضؤا هو نمازنودضز غالبا جف تمنمازنو اسلا عانميزعساّتل كنف الضي اشللؤ ءلضجي خادمآرتعضجيركلاو

 افلاف شكت انالخإابدهاللل انعم اطاط دردارخ كفن مانجنلتف ض ضع بلي طخ لجن مديل نذهو انوع سديم
 لو صولا ذل ئركوؤ اكن اعابتشنم عفتل غاعللابانهزئاتتل الو اهنمنم ام اهو شن تاك مايه عنف هزحاخ و
 قنص عمال عنف باج موال !اًنل الج زك الجال وهعدب جلا بتلاولا ةاشال لت جا عاجلة دل هلع
 «انر غولبو اهبهدةماع حلالا اذراؤل لونه عشت طل تضن ةوطق هزعت ماهي قرم نمل بطل !بتبشلا اما قدم

 ءامصلا هم اًعَصمز اكليل عاف اًنساَو اجو مشد انوجزم بعدو اع م انهن ضخ ضغضو الهزكا دك ودع دنبكتلادح

 كيت فوزب اتلإمةزرؤططلاؤا تفل ضن: لنت الر ازجااننم ل ثول تلال عينا: لص اطدش لعب اطر طفيل
 ناوفول او متعلا مش إى ناطشل اراثازموه ضو بنعف لعضو ناطشلا هاتف ن زم نوكي نعرف الاول انلمزثم

 زل هان ءاطتل نمد بطلا نحإ تحب هيا زمالك طن ببطن اكوهو كال دلع لغتي ا تال نمزج كج
 5 هتداتجي تي مزيللاذانكل ابو ظمنكرلفرن وماهي افعتصلا كلن ا اًمافدبدشلاربتول ازرع فعلا الا كير لس نكن

 دنعرؤعو انضخن ام ننوكنزموثلإ يذبل اة لتئابلعهتدادزع از عبل غزه ادئعزع العز ل بت جزعول تاز عيت ازرع
 ةتءاتلاجيؤ ضم ءافرنلا#اوععل ماع الد ءارعالا لظنال هدا ةزراج عناف ءانَيلاَدنعرْوكس هَزَبلإَرْن عروب مهاد

 ف اناخاة نضام تكل ب كلة نيالا حاولا دهونججل تاق بزعم اتا.ةانذ
 نارعنانغلا أه فقكتلازمءازبؤتسا آظناوان اىوبلا جدا ودفن لي فلكتستوزالا ةزماتلا هفضل كب اغا
 المتلازمات مكاو ءاهرضمال اذن ان اشي رجعالا هج وطبق ل تما نصب نمؤمل الاذن عنب سجل جل زعل اهلا زع جرن ع

 تاق اداجيودلقز لذ ننبالز لبنا شب هاشم نالوا كاكا آيا ءائرتلا زمان لمن

 هبوط قاغمل لج املا لع طل نمو الاف ةزمح ا زعن اكسمنتبازعن اهنا يلعن عد ازعقم

 تيضميزع ظل ارعمتملا ةدافنلاب انك علال ءانشل امج سي كانغ ف ذاكر ءالغل ماش مكاو

 ىب ْولَصَواهجْتن محو يغدو عدوو ٌؤهْسف ءآ:غناَوزضؤ مشد عا زف و وفم دفاذ ذلك فد جو ءاطتو
 اكظفالوزماؤبرنبلو ميل طنب الوزبكت الج انج الو رؤكتس آيل اوعي هداك اور ؤعوز م ازطافم هَلْ رجس لغشس
 تفضي يكتلا جربو مولطلل طنب نتجاوز جبر اّلاد شعل يبو من وضخ الو ويد شي ال اظبلط

 ةلغتلاؤؤلضلا ءاالعل سل مجلد أت خازع عنكيو عال نمعابدو ةراشنشازمدشرزب عابض به ؤالعزمو
 اطل وف لمع بل اوبن ئولشلا انوه عّبيلب ولما: ابار عل انش لنجد المداد اتآوامل انشا فمثلا

 الل نع رفضا افلم نعنة دن الم ئعنبلب ماوحامهاذا جيزان ردن ميز رض مما
 درمفاع انساب لافت لاكرلالعش ! لصشاَو ب لَعْخَح ثلل خزمزإ تل! لعل عجم داعلإءإ م ضاويدفو

 نول فصتدا ناب هنخ اةنونموم عّبجت لافت مضصوف جي اةرسو الار يلعس وع و مص الغلال دج

 ئالخازمّنادنامالكزل نجزكيتلزافز مولا الضخ ؤ شعل ارتست رع لس وملا بلع هش !ٍلَص هدا سكف
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 | ءاتشال بلل نابهر اؤيتصاولكن اواو اونا اذاَداوملعمل ادعم اذاداكبن كسل اف: كمن انتل امطاشبؤا

 |ةلةليانالاسو لام اخي ؤمرمرالا لت متمتيقلاداهزب دان: لدات جنيف لل بتلانوم اداةنل انكم انمافنلا
 ترومان ةدابسلاو عبدالرب اكاتاطتدلادازلا تكسب قي نتلازمكب انجن
 111 1 هيوسواس اهلا الالام
 ها [ج مهب اًعدسلل' نوكناهئالو غاشسلا لفن منططسا هم ةكساط لآ ءلوؤشع منذ احل! مدد اود مجهول ملا

 نذوب نعكببنلاز عع نوم دشتس دست نحن تيزم جتا شا ادب ذل غراما دل زخةرعن سان ازعأ
 راسفاذ اره[ امفرملغي ةنراذاعتن يطع يزل ب ضخ لنمو مالتي غش ادعم الخل خر جانامَسأ

 تاس ازاإس ابن تبلعع جبال ةرئاخنبن امل زعناكت مزيان عدا ةنلا: طن عمبع نبا زعقيعأك ل اةتكانحبا
 هنق طف اضّبؤا كزذعؤل للا لنلإلعمازيوشملاو ميضغاو هاما لعن ود سلا ئازتزمؤل الاف غاتس اكل نط حلت

 هسا دنع ابكالاوغولاو ةلشل ا ءافلو بعد نعاتزانن الا لعافشلا خدك كالا الاقدم: تعدنملا م

 ليل دلزعدلا نب نامل عسا ع يعش ازعن جا اح نجكلارنؤاشم انك اذا.بليسضانرلاو.لع
 5 2000 < تنام تلفاز زمؤاب كتبت لاجل عمتي لصف انوستل اخلاق

 لإ جبزعتيع كه .ئفد فس اب انبواماذخيؤ!للتيز نمو لارج مؤملاو هلا تخش رند ناتي زم جافا هند
 عاف ز ماس خر امن اذا عل طالالح تؤ اثضر لرش وضداذاّلانمؤملا اال اذ نطيل عزمت [زعءاذغل عزا غل ازع
 َنوبمْونمٌولاَ وم دعم افمعفر َنورلا داعب ازغ ذبل ازع ةرسلا >2 جهر سل الا ةسئل ال !طيد ضررا قلآَد
 بل يا عالازبازاقو اًممبددشنلا ونجل نون ونبم ثم عانت اوبل ذاقداقناينعزاضل لل ياكتونب
 يلة بقع نيمئينفاو.نغو ل ؤهلاةرخول او زنبكسلاعو نها لية يتهم نيتشه نبل, خدم
 ليتل فلازم اثنان يانغازمنونلاب قع كومان وكل لازما لام ملإامانا لا ضل ف
 اهلاذاكب لوفي ناكني جزا جلشالانأكم تولة زبك جول هع زل امال 5غ بحشو فنككتناَكهف

 ”دواجزعو كد عن الح نيل جزع نيل زعفزت كا دانك دتيلافان بقنوات 21010100
 فكل التم عش اربع د از عال ا حضن: نمد جججزم و هثباب ريل عز مولا ءانمالعزمتدثل نزله كش ارجع جار عدؤ د
 جنب ؤبنيزمق رج غبن مإ اك, مطل م سَو دعي ابكى بد نكن مدت جز مو هل. نلوم ا دال عزم
 0 اناثمال انه [جبئازانل ]هلة لغو فل عضغب نا ضجبو تجنلمج

 اعاذرنم مضلنبل اذحال اون تمدد نب اسجد نال !ذ عال وه السب اول اف ضرس الو ءانشؤ اهنضدد تاضبال ني

 للهجن ال جليم فرق فابلع شارع دي زعاناطعاضتي زوجا عمزبافا نعمان ز يجز غل نعفتملا
 دضازع لولا, تحاول متازعرضصنفذن نزعت ]ل مبسغسازع بل نعمت اك بس لعلي اة الوقع الظتاوزلظالو
 انلا وكده «زب نضل اهلنا دل مزمل تضل وضاق نر س نقطع. فبل هن نش رجس كمال منوم اجرنا بلكمتلا
 0 وزد َصم ولولا اوباما ذر انو فلا مى ب تفز عسانا طضتاو

 هنا ّصشلالوسدل ال فطن نبني نحل اذن ان تار تاره ار عنج لا زعم حاز
 اموملدضأذ اووحلا نذل لرحيل ةخح اذار[ اعمر ل خرب لود تاراجالال اضن لكتتاا فيزكرم انيخ خل نةَس واو لع

 ا ا ويس

 لمالن إتباع نس ولا مال الهر تعش اربع دا دازع ديانات عزعازحنع كل دان طاشلاو

 هللا انقل يخل ذلطك ءآستضلا يس ماشي الا زل صداها ءاقودذن انا هاذا تح اقص هينؤير ج تامالنتنلا
 وبذا»و اهلضادنلو :ضيدوط جامو لوول غل اًمتتلا يرش اطورلنلا عابنا قل انسة وامجإ وقيل ارو الل ةاناولا

 ا
 ا



 دل تمم دم _ حلل سس جا سما نيس ل ا ا يلام لل ناس بسلا

 أ نيرانمادجع اكاز تاؤاد كلذ انااا نيش ويش. بلذ لع طخجال اههنعتغ مراننفكال نمو زمر و 1سم ادجَعمتباََص |
 هل نضمن اناذلم ضال ص طلت طالما غلاها غانا زمرائولومنم خام ماه امافل
 لا[ نزكن نكون طر لاكي ؤ شلل جاب مراكب لا هطهد سونج يزذابللع جادا هاذ و ضأ
 دا افلضا انتل اولغلا نش نوط يمشون الامد انس ]كلت نذل ول بأنك رطل زازا عاطل ١

 ”ةانانتنلاو طئاّصلال (عاورفراشم ورد هرخالاف شا: وتموزمؤملا ادهش اماق اهم هضغن وملك اق ذل ددسوم كلاونلا
 امج نمستن نإ هثلاب نام ذعوقمتب ند رملخ ا: ءالا فوز الو كزجنتل فيما رم تاال اميسنل يغار اوفس اشلادن

 | اذاَو او دينسا اونسملا اذن بنل اذ ا اجتلارابخزع]توملا رجل عمشد/1مونل الشله طبتمل عزمت دز عوكو ريع انس

 ا لسجوجلال فلان تبل ينمي لزعش اننا إو اؤذنعاوبضمع اذا لوبصاؤلنب اذار كتساوطغا اذاو ار ضغنسا اًواشا
 ةيربلاو اكرالا اليم ديزرلا مالا او ركسس الضال ولدا زعل ىلا ولوازم هش ان ور! [ل طع ىتنلاولفامكراجحَياَوَسَ لا

 ع اغمابنسانلاد وقت ,!انللو مالتنا وعضو مانطلا نمط وجان اهني زاجل لش نوره اشسملاوءانالاو ثاهمالاا
 لّبعش ابعت رالدلخل ولعب ارمجزعبب مخ ازضجي نعم يزن علاوبعز عكا ازكنع تيل الونش براثا نسي
 حقل جول اندم تلم نت انه نمط انفو ان كيرلا لب ايمو ب ةمالمد افعل اذا لاخلا اتلا
 ذةضلاتالومبملاملةبتملا لعن اكلاذزإ تاب لع شار بعْؤ ا رعط عادل نا رعبا تانغ نيعز با رعت (ح ءلطعلا

 جب جلا مالعلعزتا غال اول ايلا ءارلا (سكى ير ئلخن ثحوئصَوملو تلزم الفرج بال انج لكلا كرز ل شمل ازبهل كب

 ةيكمشإ كج االاّلَسقرلاجلهش !]لتمنلا) ةللذال مل عشار بسب زعنؤ عيري غضب نعكبينلا زيلع أى غد
 فلل شكا زم وكب 1 بز داوخال اتزكوشاو بلك اًمتككاوافلح ستحل نما ث وسر نابل
 نعل نازع بليز انزعيز سن ازعدجازعقمم اكبنايانعتكلا تلي شغل اوان ءالغا تنفزيرك او اوطع
 مةتلمابا هامات: انلاسناعسولاب لع شوناةر انئالادبضلعزاقنالر توما نالخلنلاغطتمل عبس نلع

 الز تر جزم يسال دشنعل مدن ادتجدن قلل يفضلن غل رت مؤمل ال انتا, عاد بع عرعر اخيط زعوبشم

 نشاطا هجنعزخ ان هز زعيانجن ا جا اماًسؤي نعل ع عي او ظفبلا دوش وكلب يزرع دج ذاق هالو

 هبل دسو بنز مدكسو ريد نمانسس | طخ شل نو نكن حاتم نمو اند الل واب جل ادشم ل انا نهنا لوم ثاهتتلا
 اتلاذان انه جينز مدنتلا!اًماهل ون موفيز زمألا محلب نع طع لس ف ضل املا انن شارف وتسن انكتب منت ا انتاف

 5 ءاّسابلا هبل افدلوزمننحلااًماو يلام ءونملاذخل اورماتلا ذاع سونا اعط ]ص بيز حاولا نن هش اتاف

 اكساب رتل د عر زنا ئبغ ءاضل وانساب انو نطل عنيموتقلا الوان مؤ ما مناك اسكر ءالا
 قاب دا ارح اتمتع نع نع نازغق اكو مرتضق اطار نيالا تريلات
 امهز < وابغنس ابل ايجاد انينل ابولح ال انؤطانل انبوَعاَلا انبشمل ارت اع اربع ارعكسلا عنج نو تجزع
 متن هيلا بشل. عل ضي وو هدانا ضرالا يامنلا انج مسام انس ءزالملا نان ذانش نيج نينل يلا جياتلا
 نئداّجر عب اع اك صو زمزم تجبض هزم جاتلا اغلا بابل البال اعلاه اك نول ربحا نحول لصالمملا
 طا: ةلالض د زاب اكالضاَو الناصع الاداره اننننل ان تل ل ظْشار بجنب ازعل نعنااجلازعمابع
 ةننق لق يتبشم ان لفتاة كل! ئ ل تهنالع شارع جال غلاة زبضن هيب نع سا زب يجز ع يعن انتعقم
 2 نال ذازلالضتل (سك برن دج دعيت كلذ اه كامل ذ! بانا ذاف دافع ذا ةربا وات وثلا هي عا فيجتنش اورج

 5 هس مس وع دوووم 2
 ذل ا الوم زا متنضرو مل انجرعدرص وكلم اتصل, نيون مبشلإلم وان مه رشا ركز مدلل انجوأ
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 رذاز لها ةانشلا] بة نوط [امخا واكل عم تنال ان تلعش اربعه زج وعش دانيا رعس ام نازعم كا
 لكمال اراك نأ اندلاع وس د :اهرلا نوي جلِحَو لعد

 | ل2 طنش اها تباعد جوبال اذلافرب از عر اطل ابويا هازع عنْ ّصفملارع نر يجز وبزاز عتيج كسلا

 و داقل انهت ادنعزعن انسب يجز ع دار عز عب اظن هت زعة عاج هج ع ابابهقرل انوش ءاششلا لبضلا
 كابلعمداواجير الز ميم اهلا رهاخ را انسي لانش يلب اعشاب ع وبال ال ةمانشللوا

 اوشا خذا عروقتشازوظن ننام نوعي زارا اذاهتدارئعؤ ال اغلا ذل: شب نرفض عمت الم

 اريكاضمالاداتبزيشادنعزعشنسلا بورن زب اد عز ع نؤمن ازع ةرزل نع تسلا اج ناطعا الو ئيف هالوته تاراذ نب اذ
 2انندَوم + نوباضملا اننا ةَنولذابنملا اننمتش يبل عزب نول مالاخل اهيل عج اعبر مادطملا د !نئورتع

 ارتورعكببعلا نع اوطل انزل فساد اجزم كرب اذه بدزل وصراع اولا وْصْعز يلا انرما احل نقومانثلا

 | اة نعابجتمت عت زهماخ الا زعزوكلاز جوملا ماكل ئخانب جعل يع زعانانخزتس وزعت
 | دواي اعانإ ثلج ع لقمان تف بالو در هم انضمالو تمت تنمو ا ذعر ةميب هش ادن ,لاخلات

 سيلا وليت نور لنجل نطل هلم منض نجت كا تعدل ضالم اج ئاناوّهك سوما ا اًبلافانل

 0 | اًءيج نانا اندعل اس العرإغل عيل مط اليلكل رمز لم اذن عنتس ضد قبب نفالخخا لنفي نوعا 2 ين ن ونس ملح,

 | انضتفيزلاوب ,اعزاَ اوعي افدش نار ان دالطننملمهبغ ب انوا ضمالا نط خلاف ءالق بلان !نئانكانفملجتلت

 ١ ادرمؤلخ ضلختزل وحر رغم اشو ذولا ابنا ثور وال دملج خازمد

 امباتلعزمجب وتين عنز عينك الالي زمال هيكل اخبرنا عزز مسكيرابلإ ل عوز اناًلَسولا جلع الَص

 |. جادت وز القوس 1 زمان نكد لكلا قمت طز كل ناناضمال اهراتخل ف اضل ةواذشل انما

 | لت وبك راجل هلاغل نجل جي عراخن عمت نو عزت بر خا عاكبج از عايرلاور انننمنعيفا

 أ ةكءاضوتغان 1ونلابذلارباجلا نوه اوناكاسَوئاطائ هلل او ارمالاذنعيشساطهلداؤهدنبل انها يعل وطتزا مجشنلا

 | نطل العشي اطر مانا اونئمر فلا نكت الضات عضل زم جاد منل راو تامل اصلا هش لكذ
 الاظدفسلا نلماعاو اهننان هشام نب! دلظعرباجل ناي شالو قرباشعءآنما ون امير جزمالا هتلازعزتلالاذكو

 | ميرايزعش اقص اح اوال اذولفأل الن كللذ َصِنوبالَم ءالوناواَبلعٍت الون ليد حماد ا بمننال

 | اجدش ا سنشاضاداؤغاتشازم ا انائيش إلا سفن انتج بالو دوس بتي المن لعنه خ شاذ

 0 ا ائرطْسسام ند باجل دعاني لارا! مهركاةلانمط لالا اجحا

 ١ ةلعلا [جعرول ولعل مالا ان لفل انت امو ةرعا يف اص اغهتدز اكرمك َتانلَوف اًعبطم هتدّن اكرم :.جزمدحال هلل العال

 الجال امضلاراتلاب سبل عن ولام السلة تماعنج ل زعذ وخز نيف شم زعل نبط ادب عزع متل از ةئبلازع

 ْ اول يش الص الو لْضهَعِلَع امانا معرضا هلل ادانال نغشانخن ماا كة هوو

 0 يل اهضانون مارب ماو انج جد نونبز علا يضعان ئب اصب عن ن وسمو
 اًسلان الخ نفل نيزمملاوبكتلا محلل ث يزوفنشمنوقباذيهم انه هس مبادل اورانلازم معاد

 اد د

0 

 واسس وطعم اس لا

 هلا نو جوي سانل العن اَك جددم لع تخل انبر انج عضم ةلزرن مر ال ننس ؤاام ال ان بلع نيس

 رجب اكافدان دنع شكد اذا م اذاذراتل ذاك كدت ضم انجن نوفا اما!وادَج لوبي ماي ادكو ذا ا

 دام لانه خلل امم انمدنل اهلاراشملاربملا 0ع ولالا ياام نارا

 دفعزع اتسزي نعاني تهزعنع فناجين ناكل ياو«

 اال, دغعونطل زمننا ميطعع مش وشاف عملت ادعت بالَصشاولَلاذلاوطي0 حسابا
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 انوش انسلارم انخفض 0 0 7 . وعم
 يعن انني ةهجرت لعن قر عدزبلزعرتب اع رنرذا يدها كي عفش لانج اءانيانلم كلي نونا

 ميكر كتانكه ضد كلج كرلاعلعمتبالصشاول دل اهل اول عزبنمؤلامابازعبازعساز عسا شانبجمازعأ

 هنو عفاكلاوف ماتت كوالا وهدان كلام يي لك مالكر انزل كك
 اناس ءانلو انا اع ارثدا ء[لو ا ءالوش ءالوم معلب فيو انتا كفل ءانمل اين اكرناغاةمكشمل اوسلو انس.

 بادب زانوكد مع دان نرخآ امج هللا نافع رهو دشن نانا نزار خانم لطي

 تضاا ةلخانكرانل انني اثلاك ةولغلا هلو اننبن مزع زجالنإ,راطشما كمن لَواركذ ران ممالك ين مذعدتملاا
 طا طل تفر وللا زم اناني رجع كن اوت اكمل الاونلاين خوخ انشأ

 ايرازاكد نتف ابني هن ونعؤ سمعا عرسان ناك ؤنع#راتلا ظغبازمزا خاز عيبا هاراتلا تال اذهل لزب
 افاناطل زم ايراخناكبانالو دنع لمع! ين تالف ننال مامراخناكدجداذ نك هدججال اهىجالف نإ نامل زم أ

 رانمالو الم ةلغج ا/ئاكرلت غلاب ناذاف ان اتموضةزكان اكو لمانك ال عونجالن اكد سفن فب ملا يقيالف |
 | ءاغال زاكنتلا جاد امض سم معتز كم خدت ضن رتب لو ناز خا ز ع مج الزاقما بما بنجن كبل الووعدف ظ

 رطل شفا امجاد الن إما يب ااذازاكلونمنال انباء لوس السجن اكاتاننعا اعرب يجلس ةننشل منت هاما موب الناك

 | ةلضشالو ,زبايالن اك ضنبتلا دنع جي زمالاوهتغش الو عبلا هنع جرين مدنعإلا ام وكس الز اكل اضوتالا ايهما

 |قبشانهتاهلكاطونب طيز ان انؤفنطان موكل ائالغهل ا ننمزثم عبلض قرش رع الو عنب لوقت شب لم نبال
 | ماب ازال جدال ةلعقمعبسيزإلئ الاقيه منال نبال اسكس يرش األا وخامس اركل كل
 يدش ءاننا: لا دن نؤدتلا :هّصو فرحا ارابخاؤ او بلع صر جلغ نبا اًماننغا جر نجاه نع ارانلعإ كرب ا

 ْ 2 »الا اننعز ماو كحالا 00 2 كمل اع تسا ةيع از عك |

 | تنوع نغممي 000 سواونل إل ملازقولامش امتي جبان مشع
 0 باكلإبنوعَتَسْمنكَا -_- .ىرانل نب اهو ايف اش ول: ادذو الاد زم كتمان ان م ذكوف مول ممل اف

 35 هن جضاوبساوناكسمهيكلا سا نمؤملاؤغلاة(لانهضر ال ا.ه اننمكدن عوملا امنع شارو

 اة نوما دا لس دزعلا هيلز هناك كتارا ةىلانشانذ ثم[

 العرف كلل اندَْغاَو :اَحَتوم اكلك البس علل: ني اذ دخن درب ورم ركض زمؤنتولوَيَو لطم هارب

 ٍّ انماط وكول علان واَينآلال سرس دسن زال او اكد حدكو نكتار مع ن اطل ندا
 كون عزم با عوضا : عال وا هضم ادرمشض ب نئرشنم

 م قلؤ عون اضاؤاناطتشوا جزم داوضربال انمدتباخ عطينا عاطل الش 20000

 ةايايل كميتها اين تسال مسفر اضبط ناع الل اهل شسزبالا ننهؤ مي نإ دلل اناؤ جوليا عزت
 دا لشن ساولطا اذلو ةدابعلالنسملا حَب] يوزع! اصمم! لتنال ءاطظلا كت هتان إ غشا الانا منال

 تو مازهم انجاز متم ] فان !ذاضتس لال اذ ماؤه عرض: ايل غرس زمزكو هبه اولا لا تبمغمو ذولي عالما زلكيال

 هوج اب ان افلا انه مالكل امان كنان ارسال متاؤباب بلاغ نال ورعلاذ اكناطتتلا دبع ضض هاؤهدبتع

 يبلع ادع زعبيل اورنعو زعيتر نيالا نت انع ترك رعبا زعلع اه ايزض تم|رضةةفاودا

 كزكلاونبجو لغدررحلاو جينمكا مهرج وانت عال اذن هطيلر كة زمكل اذ ىلا نن هطهار الك زعكلا ين عزرخا للخلف
 | طنعلوم وهدان الوزتجالعتبَر كل ونيبزمل ومدن يؤترلاب حلاو ديجي كا تافمي ملا نق ون [ لنك لان هرزما اانإ

 ا 0 الادمي ا
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 | 50م وعن جك فم انضيرلا مي سالؤضد ندوه لالالا دزل نذل مح رتل ايلا
 0 ةدنن | عيلَعءاوس ساونا! اتنالاغم تلوم اكعالذتانونظالمهئانلات 2

 النزال وهدرو اجار هه ونضع ؤجزمزل اجو اما زعكلا هج دعانننالاط شاجج م
 متاع لوزاز اكو جوش تعش! )فو اَولعو 0ظخسضن هناا قتناو مارك انش ال دشو
 نوير ان غال ودتزمركا زمهانا اولاد وجي جدو بسضن نهج ير الإ عمدا دش ةربامكاذيرعأط
 | ناكل كتبنا كك لل نعبز كوت تت زمر من ضنإ كتان ركن موز |ملكتاةنّوإاٍةيزضةزمانم
 | ممايم ننخاذاج لان شال فهم هتبلا اند نزلة دؤرك واكس لك دكا انلافو بشل

 | 6!نوبكما عي ذنئيغم كتضنا نلف 3 الوم مار نقرهشن من ا
 | ]نيزم ءازجال ا تنعش قمم هايم نانا امجضرج مب اماني كي ضع نؤنكت كاهن لونا

 د:نولو

 ٠ كلذعذ ا ]نهكدكل نعرض اهل امتولاَ نولهن [علف جتنا امجارَمْلاتس احلا وربما عبو انتل ذولا ة زال كم |

  0-0أك ةمكتاناخؤي ضل انمٌوْئْحاَتبا اًضخشاكذ دانا يات دكت مزال كتان
 _- ركصت نمل وعملا اناث! تدان عزم حلا غال افدزز جن موج شا! نرزهككت اينما ميرال زم. ال وازمءارتتنبلبا

 ايوا كح ندا نم داماك الاشدملاذمزجباان اني يكسب ضيم عمن ءزبإ باص
 ء!روظ قاع ىّينل ابنتك و غراي -ئاونب[كتلذتا ةَّناو مي ضخ 0 ا

 اق ب م هدم سو 1
 بلاده دههلإ مكة ز ملا از شا اكدونمل زيكو زمكل انهم حاطنلا فز مفسر تلو ساعدي ف 0

 تنال الخ ضااانلم ذالك كرر (نا هت عل تادردفاخلا :!يكوهرب دتيإع انك زو كتلاهلباطعف اعَمَْدهَ

 هلال 1 شل ضلع رش اربع الدخل اذ ذل رنكرب د ذا طزعم )تل ازعي بازع تملا (ال ناطذا نعال تاعنال مكفل اب و
 التجوال زمنيا كرب زف املا ِلعاجو ضب رج لاش اتال اني مل اذن مابلرغب نفك وداهيعشالس| ا
 0 اولا لاك اكتاك 2

 رضصِتبوزتكا ابجوب دس اكن ايجومر شب ف ضني ذا لعب[ ص تين انلعافس شم ْ ّ_َ
 0 مصل يممجس فد ءاصطة يجبرك |
 ؤ عع اولا ناقلا ذاكويفكرانامار كاش ىيزخا امتالاه اكومكام ١و عكاش ام !لْسبتلا اً ان١ | !
 اايرحمنيع للا: ناحل زم يمال رملا رخل ف6 طبة دنغنابالإكرم ظله زعط تلح شارع | ْ
 بي وير نال نامالل سف دل نجافكوهو هن اهي بانمهنو كل التل تف نيس غب اانا وهز 0
 أ سووا! اويزعي تيل عش ادعي اناس اذ ةرارراكبعزجزبكنبزعاتضةزياز عد ازعتع اج آلا كاز كد لما
 | وكيمالاومْسْؤلَصلاْعَبب قل تمئاف جاد عب يالا كر ع 0 ا .انالاذك

 ها ع رام واملننشالازصامرداتم فل ند هزمالم .
 يدي 0 ا 0 : 0-0

1 

0 
1 
0 

 0 ا 0 خل ناكل
 امك *ةنارضسالا ف اعفَحاذ اذ ارسل عنو ةنلل ائيضاذاف ةزللا اني هنو ْبظ ايلا اتِسانْؤلَصلا ل :نم]كداهبلا |
 اذانّجذإ لان وك( واسلام نويبع ايش نرخ اهب ة نة لا واول فاو الشم
 | ككررل نعملسغي دن! ناخذ ا الكت ان.كال اف ةيييذرهز فلا ذكمل امك كل نا جااموءؤلّصل امرا[ نمسا تيرا

 ع اذا



 7 وو يل حملا انهنبا'قذانمم |

 ةالج ءاجرمودّد اهم ثالوبءاجزمواهشمز اكاثش ةعبصبزمدالاذعز اكل جز موف اكر اكوكتازمو اًسثمناكرؤرعمزه
 كي [زمجخزمو سؤ ناكياخجرزم ناب اذان عباباجهع تاز اذا ع 0و

 ماد مملاو كنان, ممزبازعاشؤلانعن اغالا اهلل ولاه هبي افبطلا ف ناك رجم كن خدي نموا
 رزعمج انعم اذ ةزجو از عن اذن يجز عاشسؤل زمن اال اذ ثلج اؤباز عب الع لوس كاتس |

 كابل ةجعزعل هنعفتما ( اكن اكتم جزجزمو امون اكل خه زى انن هل اخف رن: اجتماع نالوا
 321 1:هرلا لع ص طاولتل اهل نالت ةدط ادع دزه دا زعرلعاهسو اخ ن بارا لس نع جنبا زعأ
 قنبطتا ولد ءوطتطان اذن لع كلج امدح ال نم كدنتصنم ممَو ترد عاظ نوكينتيكو هلن الولد يطول

 ماين تفل ردا تجب ةتي]كل وجد لط بل وضم ادعوا خزيعزعز زا زعل تلا رعد رع كل اننشب هك
 يرعب انس زمول جنب ازغشر ابا جز جل مسزع علا كلرتتنا هدبد كص|دزن اوف دوجيا هراككالا رج ئنبزكو

 سان 5 ناطبشلا يلف نيكس زوالا ريزكب نكران الوم ةىطئمل هش دبع هارد 00
 افصل ايش ل اذاسلل ذوعتاهصلا ءىن وسو ْعشلارؤمالا ةئارلاءدارت شالا عدبلا عانت شناذم

 ع ا و ييسر ا '.ابعدل نب ربعل اطعل وهو جالت زمزاطبتشلل شاظا.لكتللذ

 كَداَودكل انيملوزلا ماهو الههاؤاغضلا معو هنو واو سما م27

 01 اجرا نانا اشار تكا فكنا يل هللا اقف اجزم! |
 الار ال اذزنال نير ح مهاد نمرم انتا ازمورلاغن هلل لزعيم ةدايع ا تجر لَو دع 00

 21 ةعد وكف ونل التشابه لكل ةداا ل لا

 هبوب اناقمنه دز نمت اصنع ادم اركَح وكف لجل اًتل ذل ايلف زم كل ان اعابكجن مكي اب اصنع اهقزن دوك |

 مجفلاذحاتنل/زمطلغقهواصاضخال اذ اكدوا رجال |وكن ا اًماف انندب ع ءاننؤمزم لاء اّصناونلمملا ءاي اًسَعخلا

 نر سم مدس دعا اهلانعضكتابملا سمج! عذاجطعناببلا

 َبِعزعلاازاتجزعروذنئدواجز عدوب (حجسلةىاب كتل لعئانرح[علْبعَم اه مم الث يشنز دالداطنغ لالا

 1 ب تانيا اوان اًنإاءالوم نعمل نلت عشا بع ج ازع |

 نادر جلع النعيالهل مال ايطار نيرشملزباؤن اكان باكرا مئيضن|اواتجم |
 فاو ذاذزن اًضمَوريساؤماط ربل وجو :وكرلااهلاو كلَ اومن! رشسال وسجل نن شاد |

 3 ”ةلتيوالمذإالا فضالي ,تمكازباو اكول ةكلْذاْفِدَحعُو امنصئل انفال منَ اَْسَو ملاوي الصم ٠

 تلا اكدت بلس إ الع شارجعؤب الاف اع او3ََس ع دَبضف ام اًيرعيكر ضنا فا ةدجبال حز رن انجل كيج

 اتابذإ 0 مرا اهنا نش الذم زعم لعش اربع ا دل ايل رجس ازعناكشمزيا علم اكل از عتيازع نيل ازع |

 الايماؤمو ماريو اكامؤب اجل بغرض ةدابجلزه حد لق مانا ةدانعل 1 دامدّشاَو امال اًمههشن انو دزم ْ

 ةربارناخ قعكدحتو للخا اةنهتلارايازم تغنت إراب طرا غم ضمني كاان أسم ب نؤرعنب الد جنم قرف ْ

 عادل ان لش ركع از عر نع: كتل نانا حانمرعنجزّيِلع بلان بان ناناكتراخانلجسنكلإ ا

 2 انزطتبو دج عن يطجب نبازعو مزال ههزبا ب ةيجنيدخارعناننالا صرف معالج |

 0 ناطيشل ادبع نااظبتل اع قطانل ان اكراج] وع هسارّبعنف شدا عرب وطانل ناكر اذ دّبع |

 تو كلة ازم هدفا كلاما انتل عنج دنع ةراذززعنميرالا ئرنمكلإتا داك وكلةناَهزمكلا بؤ |١

 [تاكجج تسب ولان شارع با تاتا خشي خلا ملعاكأ اريج وانما ا اعاشاال فن جرس ,اكْدَدتر افرظعإو

 ا

 د



 دا ايما كاًَوزمكلارعرتسك 13012 رشم اربع اب نذل انشا ازعلَع 015 0 ماظس“

 نتألم تلمع يزل دل هرم زكر كورحكزل قاربت ذك مم
 د تازمنوكن أد وكي فالاظيباططاشفحت !ثفحت نمل ام هنتكذل رت سارا

 |ضالةيمجرمك دن ل ةلازم ضارهكل انا اذهغر افكت تونعيز متنا طيبون بال انف نيكتمالتتيل العا

 ازد 7 مديذاا نش ديزايضاكاال ماع ءافازلك اةمتباؤ عوار فل ةلازم دنز كل اذ فورين ا نبق |
 أ نراطول تافشنم اة نوبل ءاضصاو احلا ةدان ذخرا الك فهزبكى يال ؛تكتعانت نكلالةذأ 5 ؤ

 أ له كد د لضتسالا )جلت سنااذا مكوك ائائكل اطعم فال [نيريلارخا معمرباجا اجر تيل لع باج انتل عع فيؤطانكابا

 عجاج انغلاثمذا ايدل ةزكلاز عر تاجا عتابا شلل ركع زعطا بحزن عز ةس عة نساك دش 0
 | واو يكتمل نيب ذك ان شدا اندر اَوهومَدفإمكلا ل اففتلل حزعشلل اا دارا يم اشهف عال اتلمشاخخ تب المزن نعل
 ا 9 0 7 0

 ا زعيشلتلا لالَصاَكِِ لقلاةزدكل اهنا كس إد نان ام مالم ركزل تيس كان لسحر نام اتهم

 وسر اندم اتمدكتا را ووين ةدسش يده ويا ادبزيز عا طعس |

 دوج اِمَيْمكللحَورَبعل اانهزَواجانامكلا لان اكان زانهزمز لتمر ا الاد اس ذاك بلوفكل)رلزانمإد واه

 أ تاركا تاجا ةنطج مجدا عهز مكشات ننعجراان انقونكاز ماس
 | ردا انس نكد جول قاب للف هطنعا ذنب (سي هبربناثرغذ ذعر اَضَِلواَصَحاجاَذ اولا اةنلانف كستميم |

 | اكتتبانتدع عم كش او ندا حم ءااوههن مؤ ه اماما تاك شابات شافية ملا

 ا دريان لحنا ازا اينما اكمام تش 0

 | نخرالنلغل ةزلاقلانعا نب شادن وعملسل خس وطئ حت ابا اعين اإل اذتال اذ 20 مغ

 أ لبد اانعبذازيارعز يلازعد انعام مو را
 الاضدتعلا,نوكلامزداوازاكتيسلإيزوكباعذداوائسْودَبملإِ وك امذنا امل طفل متءاناةوؤتس يجف باعت ضع انبات ملبيرع
 سوا جلع شل ص بنر وزعاطل الرو سقي اطل هاو ا اًسوددنعل ا بنوك انذا املا فاد امض للف

 | خامل اّبشال جلبت امن ول دلف نعلم طلوع دم انبقرشمت انجح اما ني وال!.لتغب

 هلل وباب ةيصنو حالا هتلازامنعلانهثباوف اًئيشتارعن زمن اكل بنوك اود عن اغا ذاك عاظارا اذامعتلاف

 م0007 امال ةانِعِلَع ءوهاتم لان سانخ_ج الر اال اضدتعل ببن وك هذ د قاطتخلابنع اغا عسا ايٍجنامعنب

 3تلالعطاكشا اول ا اونماَنيذلا اتمام تن شضي كان اذه تتلف ل موتصنبنولم الثامن تو ضنو

 نينو. د لخزخاو سورا لعمل[ ص هالوتيولاننبذلال غل مضذاكادف هلل اول جن بمول !!انلن عمال فاد ظ

 افرعنا اهات ادهعدو ا نمبطلل !َنافؤيزما هع هلللباكا يكمن اامكجاول منزل نما منكر هو اذبلا هما |

 اولشإل ءاولز ير ا دب ا هيوم يدر
 السلا جو كادصإ بعوواعرقل مايو يفضاكاجم . اولضلنزهومتنن لو

 تلال اذخنبذ اظل ةتم ين يعدان انك افبعلا حاط از جلل زع نا اهرتكلا قالا نبا

 ةلكوت ادا نعال موزي اك بسال ءالاغوذ اكدنمالا ان وج الزمشل ومال انه تس اكزمذ نؤلونن ام
 بعل 1 نلن نجال ال هر اذا اكييد كتي كن سلا ذادل ممتد اناطتسؤ شنب يعل انضر فكك يف و لذ
 عا اوباقودنع مجال لل ظنن ناكاتلف ع طّسولا هَ لكلا ركن ع ةيزكلو اباغو يضعدذ كن ال افخاذ نسخ ابر تباع

 (| دال ا .انذو عمتخ نول اماثل لاذ هرنّصؤابعضو ةداسول وان تنشد

 مان ووعملا ولت نوي ووموصت نولصب ربل ناب دلن]سورلاعلعشباَلَس شاك تانخ جبرا !ننلبأ|

 آ 0 الالب نلف ءاملالهاعؤطل الها اراطاهس اناس انرف اكمنر الان سيرل زم لذ كدنعم اهلافالنلث نع

 نس



 لله نمكلا انساب مطل تجرم إلها ناؤطلاو نشكل انبتاتام امتداد اضل ذاك يطال ان نجي ناز م طر كدنع

 : مال اج د ةديمت هيما بي قولو هل اول انعع ناو هللاالالاالن ادسنس
 يشد امال اظال انادلطف مربح نئشمز :ةفنازاف يارا انش ا اطل ف كوفر يذاع دنع

 رخابعو لازم تل اءااش ينباع عي دخت للإو ملا

 1 ا ووسام اظفامتز يو

 دز دبل هاند لن للا لض سا نااار ذا داؤ انآ غشا نضا نب فرط انما
 كفره زاوإلااملاظيوزلا غرن الف لدم: باج ْنكرلغل اناهداض ا ع ىتتهغل ف اهنلرتغاو اهي عتجونبادنا تا
 تان +لاطغك ناكل ة لف ةمان امهات زممانناحلا ا ٠سالونضربت وسل ذل سغان ربا انتللطعناها
 اند ابعزمنيدبعنم انناكاتجان بتي ل وة امل مازن اكد طر مطنحودغد الشم عتوزندلا خلك يصل اذوسد

 ضاع تام 4لاقفلاةرنيدب رغم يم فمك بده انا خلت كلذ شلال ادلع ْش ص هد اننا حل نت الم

 ميسم رجح محب يمس و سا
 اال نفد اتا ادارات غامبيا خشيم
 قطان ئنوكناقرض ل مف لف نذهش انين ور الو يدك بنا 2 و نائم (نكل واكل نال اعد نبه يم عدلا ١
 ْ نكح كال اوال مة يرف اك تسيل اًوه انها اخض لك اهكحن لوزن دز نم سند هش اف

 ختي ان الجار نانا كلطز عفش ناش الرحال نضج شلال اكةعزمؤ رجالا ْ
 تربص ةالاناخ طائل اضن ةدئزاكا دع امام دلف شلت نائل ف ميبعيوجناهثلاتعاجسيرخاد

 ”ةرمانضاقل اظسئزاككان هزم رهام ههنا[ الدين وبطن لن اذلؤل وانا ا

 الاول ناو نون ثم "2, مد اؤلخيزا نوزواظوانئنمؤمالا مام تلنغن عال باظضا ةل وشامل اذ علما تي زاكالم

 اخكتانلاولغمليرذاكا فولو تونمؤملاهلنتت اينجل واخت فنمؤنم اواو إةزيزاكالعن بيكيه طاق طف تيا

 و كمان عطا نيو انش ناكل واهلا مبيع ع طانتسينوتل ل ةاقم تاكل و2

 يرانا[. ءانهئاور نربي داء ءاتياملانن دام انا اكن امن ثمترجرنفا دل ىلانن هند اركز كنس مك الفخ

 اسال ضازا اننا لاا ءنجنا للام نذاكلا اناس لَه خال ةراك تان: ل هلم ليت لح |

 ةظاةرلاذاذ لا ةابنمافاق وها فزع اتم ضيم هانت نع و ت ذو كينان اذا ها ناش لوضأاناو

 ”ااهللضنا ان ليته لزم كح ز تلا وفباذو انشد اطنن اوان نكن اةنمالانهلخي ةناخازملل خوان انعام اذص ظ

 | ةهؤهوكلزيرسابلا ببر لل تارا كراطاف رؤي حرج لغز لعام اككلزاجن ككل ذؤ اهيلكتو كنبجؤ اهلضدنن اليم |
 بلدو زنب انيرنم ليتل عل ومو ءقلظ]ةكزال !لاطاقز تل كملف اطير جيزان ؤغاؤ اجرئ غران ما لهرهاظب

 اقام تاخر اكل هت شح اذا لبنه ارتياد نازله قتل انج مو نشل ضن
 نعي لعشر لصشا عوز رانا كرمغل لوثر لاعالت نيت عيوب كلا: كانك خل الام اننا
 كوااطربضن زعل كمل جزا عهاط ألبان ناك( 5 كل + نمركتمل ان اكدل انهرعالاتاذ سدي يه نا ةراذز لون دوش

 داع أر عبود تضج. لالهرتخن تملا. فزد ازخي نمو فيرست اًماطإب جين ينم سطام اجا طمع ضير كذا

 ديربانهش اسف زخم عفا غمز امج ف انكم الاطر اغيل اناث اكل لضِ مناك الى[لإ1ا فاضل رية تاما

 دقة دضرك اطل اطار دوز اتكون

 تزرع احب كانا ازا ةئنام عجيل ةجوبال غل ةةدادنن هكر لعظم زرع خيعتتراشسالا امك



 :دراملفل اة لاهسد !ءاتبزمالا كلان اطال اهيلخب اهثلول اذدشد هلل اال ةزمومراتل اخر نائم لع غب دلل

 ةناننزعداتو 2 نب اثقل اف هللاءاتنمال ال وفنالو الل ونن تناشد انما ف ضاداكلوفاّننا ثان ا 1لافارلم
 كطالب علما عمغ ةلوغ انيلبشنا ملال اماه لومنام رار ناث كل اختل اذ.ئمؤسخ إ.د نال خش ىتعيف تلخلاذ

 وايل طال دخلات ماسالا دج خرج عد اناا دؤجل نةردنلاوفتغلا اشي بوصل ىل غال اكانا

 ذبطد درزن إالاب نعوض نجي لنا كل .ءادورشلعاهشلغاب لعد كالكءله اناس نهج ك2 كير

 فلكيا يتبل ع ءانال و ب وغلا ةيلوطلاانكودلإل
 نك انلكك وف نانا 0 ل 22 لاو زبج مالا سيبلغ تع
 001 ازرع انفو اظن : زعلان اشمزعنشلا هج (عططنبنلزنملا نشب طارت كبف
 لا ذؤم ةراذنإ) كل اظرنم انباع م انغل انجزمو هانبلون عزيواوكعزم انضضاون نرش ذل اهم امَهلافراطملاتمنانالا

 ازعاج فطار ءانناقلازإز ىنعش الز تشال نيا رفا يزمق شالا
 ظ أ مئانلفل انجرتاو دا داتد رم لفضل ولان انا امص اععرروخاَو اًكلاطلعاؤطلخ يزل نباتي مال تجنب
 | أ دعاتحتبا انذابل افمنبتب جب مالك را اانا وسل او وتاضوخياخ |

 |اسم هازل اي عم .ذتص ءاتبلل طنب ل لبا اطل سكيب دب نال الجن الاثنا

 | رغرمو عل اهزموءانبلون قوي تلعانتم قطر يشفع غاي اطل !اننلونل ليم عضنانا
 وش اولَجاذ امل تاما وتل عمل اربعه عراد: بكت باعت ني ازعدخ از عنا جن اكرم ائئاكأمنم
 نإ اليرعتكاال اذذزنوّسمكلاءلالّضا نب نلف لة لت لعهد ادب زعر اعز زعم وب او رغ عضل اذنكم

 كلذنتيو لال ىلا اخ اج فل تطلعئاشاؤ ذاكويدال از اكرم كمل ذاكرشلل نضع مزئاتل دانا (سب
 | نتن اون ضال اوتيل اد اكسال يزبك يوهان بمكب اقيب د نيل ناو
 | هرعت ههاوعكسا لع أك ل سان دا !ينينط نال عشج لج

 دل بدغول الضامة نال ةزمكل اةزاجال اضل ملك لؤب نطنتي وعم اننا نفس هشءارئع وبال الاخرابطلا
 | قديم دنية مرت نط رنجات١ .ةنامالن يا وتتصل قو زوال !ةنونمّولاداتل اودي لاَس هللا

 ااا ةلالَل اورمكاةن اجت نغشانلا دامت بانا وج اسصا سجس ف هااءاْئاضاَواكَسسْرحاَو ااضاَلع

 هيوم انما سراعن ولا طع 506 ازهدس وبال لصم عدلا ايوملت

 1 داونز ءاجام كتموب بذا بارنكرم كراك ن ذو اكل هدانا دولا: ادنيراجعشا عاملا عدونا

 0 و نومكضلشللا'كاثلاو اف انضسإ ضب فلاب اكرم خف تدان قانا ا ١

 اواخر كيما زادوا رم دان فايا
 اا دا ا تاكا عطلان جحلل ازا اال رَحَو ورْشو ف ضإمفل |

 6-00 رجلك البز موف ذل ولسا سطور ملنال تال الندا
 ةرلا ةراشاكل اباكمتد اال ن وجم .ةلكلالّصلالط نالاك حاف بكرت ضنلا ادع جنبنا انريْضتلا اضّيزمكلاوا

 هيض انتداتلاوميلعيونينا هتب اوضخ هتباوسفمجونزباوهزغم اَكتسخاَو هامل عاوط اخزيذل [نثنم وما ذاتضن ماظل اووخاشوَح

 نيقالارعا جرن حنبالعالا ف نو وكمراَنلاَو نإ باولخبلرخآلا عامها جربال هانت طانصنونش اممم فعالا
 نعلإرلء 1مل مزعط ايم انيازعلهنعفتسلا حل هللا ءاتنازبالا اهمال ميني صعنل اًووبضنلااذطَو اكبسشداذ بش
 و رذاذ نافلة لاف فاض انس 1 عرسال طيش ار نعال خل اثرابطل زب زج ع ماشم

 2 1ةلانصنتينتل انءالو مزمل ةلاف كت درخاو كالا اوطلختهونب اون عان و خاكْتكاور نهاد اس انيدعولا

 ل تو مالو بمن طن تان انواع شنلاكلإينازمنبئعضنتلا الابكاتلاف ملعب اتاترهناتا نبط جم



 لد ةزمجلل نتو هم ب. سئرذ دل م لخشازاو زمو:نورانل مهاخؤ !زاذمل اثبتسورم اح ديوس وعل اف نيلعالا

 ْ الوم انال اننَسااز امان انيك لونج كلذف انالم عوتاالَعو زجل ا اكياس! عمو كلذ لس |رثونع

 | ًناتهح ام نيل نمل ةرلمالا امآو بر انه.بجونّمانله فز اايجز م امشماؤ اكراورث نال نيرا
 "84 الان هد ان ذل تاربله مجد ازع ةراذن عكر زعتر رعد ازعتبع (> ابنا اهات نيم

 متنا دحوم مال الاؤ اولخد مات ميلعمثد انجين نما زم ممم ايش اوم و نزح ل ثم اوان نبش اذ اكمؤعم انهن ال

 طه ةراتلا حبب هر مكب زه ديوج العادل ودب هبت نونو ازماوئوكم هول طن ينال اوم هلاك
 نمل عجب ال اذل لسن عطساول ارك نيك نعاس نزعل :نعفتسلا (ه ملمس وب اماَوعْرَس مالا هللا
 لن نسالاو اؤلضد كلذ دج ةنامخنبنمؤلازمم لش نجر اشمارعمجحو زج ماو نظف نيكسون اكون تؤم
 ”2ةلااالإ عم غرانل اجب ا زمكيو ب رف تي انمي هنو نول زم اذنكم نؤنمؤباونوكينل كل اكونت هللا

 لازلت عج دا عفر انزعاج بز عضو نعكتسلا عامتركى نوزع عك ال عزعد ازعقع [ح ششال
 َتِنلَسولايل عض ازيحت مولدة ران هش انجز م داب لول خ لان شاهدت مزمل آو
 1 بكون ج د زعم ادة ز عج ذازبازعيتلشلا اك ممل جضا وج اكل تؤرسو مهل آو ذالك شل َصش الو دناكف
 ع هما كنا اههتمك لد انرؤ هنمدبس زم ةداعل ملص هادو مرره افرض مؤاذ ند ٌولاَجْلامنهش |لؤوزعشل اًسئاف

 5| مدلتر تعج انسان, زيق نآس مبلَعْشإلسدةحم ءأجاهضج فعل كشكل ذو فكه اواو
 | ترجف زعساطق تماس قدتلاننئنح موب سهلا َعشإل صرحت ااا. نم اؤلخدن قل مخ حلا ونيثبو
 | ولطاخفإلءقكنيوا اسجل اناا دبضن رم اتلاز مهتم اينما تعرف زحف بعوح جرح نيام وبه قربا
 | كلاومالاهنئمنئورال انلمز كنان اضمن اف مالكل لف 1نذ انارشد اهوإ[ل ظفر نجلا ئاريل عش )قص الترا م

 | ةبلَسشاون لا لو جلت لعرج الان متوةدافنل ازمة كلل ؤربعناكناقر باسمي للان اًهشك مخ نبشمط

 | كافساسلوملثلعرضرتلانلاؤ اولاق ثوب رو هشلاندبتساؤل ظفر كتب. ذم ركقكا انا شما ]سورلاجلَع
 لسجل موب انعم يكب نال ذا هسمْؤظط زف ل وفض مروا ذذ ا سخر وبل تال هج نادم ةان
 قوي اد اذمبانخج الاومالا نئهدتس رات اجزم كف ءاَرل ادت خدر ذو دكت ن مير ط منجم نول وزب لاو ملا,
 للا فاعس نق شان امرؤ كلجب شارف لازوؤ عش إ صم و وتلل ل هفناودع اترك دن اسؤتو
 قب |منمزكا ظ اذكر رمل دفا اذ كليب جزع ج لزع ةراط زعلت نع ضي نعش بيل لع أح نلطلاميلزناع

 : | ةوطسّئاناقنتلإاونمدابتمل/زماوطغانا ابتلع تم ددالبلاىذنيزال تكا ف نييتناركآنالتلذم اسكس

 تازبالاءنملط !جنركئ نإ تلع شاريعوباذ غل اثرلاخنب ضيا عي حلادتع قبر َعاشللا (ج نوط هاذا |
 كوس رح نان يلع زعل يي زع شعل الاولي منكم فما نوط اذا اهساَوطمماناو ونهر اهئماوطتعا

 نعني ذ!زبازعرشلتلا اه اجكذ ادق هش الص طا لوثمد مل ندا اذكري ةسو لاجل هاللي ذ رغم ظ
 ظ ةنثف ثباطاناك مناط با ان اف ضرع شارب زررانلازمجلاش هللا لذ ذل إيليا زعةراطنعلبضفلا
 ارجع ءال كمل انضر خاتم الاهسلاسةراظذلاةنينلا:لضاومعللذ ةزهالاوابتسلله نيك نلتبلنن
 | اوفاكش اواني تاوهثلاالارلا لا هدول شالإ. اوك ب هن انيزتيجو اكسو انؤهزمدبتبزم ةدابعاوءلخأ
 تيان نموا ذنهطال خائن شدو كاكاو نبط ءاج امو سلاش السقي نوكاش تل ومنا ظ
 [اسان هد ناشط ١ ثول اطرتض فراق اغذج ب تاط]خباطانافربءاج ان تيجو كب لَعْوِم ع لعشادم
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 موو
 هبءاجا طولت اريلعهشب لجبل زجل اوراس ولان جلع تزئاقلاوا

 لوي راو هطصعم

 رنا ان تاندالداوانضنا و انبخونعت انلاومانيزكر اطنناولاذد[سورلاديلَعش قصها ناونانس جادت ٠.١ للعم الا ارموب و ضرما
 اد: الزان اا ناو ابنت اذ ذاهب الم |خباطاناةملاننا شا فإن ظنكلؤعناكناوهداولسق اقف دا | تي الا رضدال كوب نال

 مورا نمش انو عزموعج نيل ناضل جهحللذ زال ابتنإ اخ ل هال اكت عسل ا جلع شاملاطخضف أ... يي لو ص وهلا سستم

 قامتلازس لنه زعلؤزبعشتسع زف :لفراثالا زج وززي فوت عشار موب ايدمجلذتل طنب |. "ماشا دواس نين
 لتبلغ شاضبازعلطرعدتعنبكوزوزعدجانعتم اك تلازم لدن مشكل عبط نبمامقدانالا |. 9( شاص |
 لاف نبت ءالوثهن نعل نم نال هد عل دا ظغل اذ رمادا ديلا شعل جرائد انس رددضل اه ارا ِ ؤ

 لور زم 5 نبا من عكا هلل نادل ميول مجاب زرظلنم انو اطرذنونم وم لة نانئلولم ءالكم تا

 أنيضلاذلاةنيلئ اف انءتاكل اغني داس منكر رفوملنف لذ غلف كل !هح نبل زمر رك ا!دخز طر اتناك: ناز

 ممهثبرّيلَدانلطمولضعانلانفاّناكجوضنلإبنولئ ذل /طابكدشلا (سي( الضي رهانظ نلت اهل تدمير ماغ ]

 طاف ديز زعل تلال كن بنولإبم انذرخ ولا هوما تلبلع مااا لت ؤيز جنبنا ةدازا دز مالح نش ظ
 ظ

 ا

 | تاطاناكلتل طنا نةموطل الاس لق د كيد ام دج نلوم ءالوط يصمم نامل عير لنا نؤلئ لأ ظ
 نعابانعش يذل زعرا تاز عرس 5 كلزيمالانهكعز ملف اطيل ءالؤمر بنر ظن إل مشد لم

 | تخل عل انشد انف لكيلا زكشملا مثيلا زعل هند نسل دول ومنه ول انجل نلت ل عش ادع زعر ابيه ني بطفل ااكلازمإرا
 | يكب زعلت أكو هك هم ىذا رقة الادلة. لان خد مرتي عل نهم مى ب ابشالا انوداعو ا درفك ا
 | ارشاد شزءالاف هز حوزت شون: دلت ماسؤ طال مانعا تاب عشادتعؤباولاتيلاف ىو شميايعنامعنع ١١.1 ت مال ماكر ج هكر
 أ 9 مةعامج الان اكدهوكلير طن نوهت ءانو هتف جاو زماؤطريتورلا اشيك عيل شادن الذم لاند مساع عرفلو
 ريض ةلاط عرفت | ف سنناةفؤ ةنعورتناهدج دالك سلخ نابت عيااقدلسمز,باظفازجنع |. رت «ئرطلاندلار غنا

 | ى درع وربع جنب زعل زعبل زعيعتبازعتع [ هل طعنا وال اؤكد وتل انوه اذ ةنلذ كرنعانطم ام [ادسس ع وعرب اك

 ميانوداتواؤزهكمالإلَه تاكا ابي لوا زفكم لانا لاضولالضا مارش مار اليا ع شادن عد لظ لاف ولا ءءء ا

 | دلاهن نال نصير علا ملك عد ازعقع م مالنال انوا واكمل ْهاَو زكر سانام ةرلإلم نا مام يم
 يضع 0 ا ا

 | نسبي مهمتها انإةؤزجنلانن هللا نورك كله نال رتل ء اعدت زب باز عب عام زعم نعنع
 | ذل يطع الكلاوهلاة عشا تلاع لاجل غنج نادين ةاطن زعب انتج عض نعمل انعلعأ كك
 ايةلاومجل :ءلع امل دل انتل زءن از مدن انسانة مكن ا عيطن الو نمؤبن بطن دال االله كورك

 | 10 ةاَلَِس سدس لول طن باكيزل او سفن تا تاوضجج لع ةرادن زعل تجزع شتا (ك مل نع عووم
 | كبائن ازعوزتل ازعل يزعةتملا جو اتنلاكل اهيلازم ايا الوقع انشا ابيض اوزمكت الق اللا هل حن وسب طن

0-١ 

ْ 

 يللا هكا سلايل! كسل جلال اضرالولاءاسلنض لولا لضا زها ةتزي تشن تل زعرتلإلعشاهبع اناس 3 انيسعز عيلان زعزبتلازعد از عقم ك5 اكسل ل ومعز هلع تنلاكلائتلازهناكنسئاببتلاعلافزكا عزمنا ١.١ ظ ظ

 0 ولا اساسب بان نيش افكلايلو نينمؤملإ اجله رطلاياوز.ئاولاعسكانلاف
 كلوت نهري عوضا جميانعااتاوترعا مولا ةنانالا اج ماجن يغتسل هذ عفن ارحل انس
 راإءاوضم د راوول و ما ةيلال اش لهاا ياللا ١



 رطب طلع اوبن ترزمو [نادعازم ءزباز) الون اول امتنا دنعزم ءاج اج رزذال اول وندم كنعان عا هللا
 انجل 1 5 2 !ال لانو مال انا 0 خاله :لف لع. يدلاهَناَووَم 3 11 .اهلاضكمح

 1 يلوا و هامان اكرجتا ماكس نم جلع هنوني دساكانهدردتجا ]نمارس اهادّهشلز اةنعاءانسادانامثركد الداد

 يع نال ضامايااَكلعش ]وبلا 0 نعل َءا اهب دام اولبط الل ا ورتعم

 2 2 زعدنمنبازعتع أك ا ع 0 ند تعتلي رانث ل ذالثخا

 رك + + | | كيلا اهبل طنبتسضننملا ة:لوننا يل تلنلع شارب عزل لخلل اطمتم نابع نعبد جنبه ادبعزع
 - < و 2مل اطتلا بت ضو زتهرعد ف نامل لونا انكر روما اوم ذا نباءافضن تمن واد مم

 - "ليات ناب ةوبؤي تا دازعيؤم ناعزع جلاس مزعت منيل ثيم از ةميزعفتس دبله

 ---- 2 م هفضل نالثخال ا نيرعاذافرس ال !نهالثخ انجيل َوزجَسلا ا

 نع اجي | ١ ةةجانتنس وا لة غشا دازعلاله رغم مان نال عوج كميل رعت
 1-4 0 د٠ تح ٠ هالوف نكداتنإل تل عش اهبعبإل كخل جات نلت جزعدل تل انغونب عتبازعتم نلانة اقلاع

 _- نر ضل عوج انعتع كباب تل خانت شارعنا تل بلع اربعوبال ضدنا لزانعف مدن كخلوفاخنب م عضلشملا|

 يري دانس, | | فلج هعيغير تلال شادنعب اال هتلاغل زانت ب قبازعإ تمزب نواه عيوني ةزعزتملا غد اققعأ

 د يا لاتلا اانانا تك/ر يا كبت اتبال ال غل ةنينعضن الزان انيخن لزخنااغنن| ؤ
 ةكااتم ااطةل | كنان ؤلاوب هناك نولي يبان ئيزتسم كازا زم عزان ة بنل نائما اكباريتالذ

 . ةناداوخمدتا# | ١ لك ةزوكب جو نعاتحلعزعلسنعغقملا (ى لنبإتلئلعهشادع ازعل وزع نلشلا 20
 تا < أ 0 ا ا دانه ل ل

 0 د نةناازم رع ار أو نتشارك اف #بسأ مالت وبناتنا تحلو نام

 ل هارد و اوشا ماطع عززلجنكا اهيا هرتز اعزب تمار علال ارم نع اج داب نايل

 ءرغ تس دهني | | ةنطاناوك اخونا تن الوتس دطمو حاجي لا ونلا جوع قست جزاع
 2 0 2 نو هش د ةبفسحو وين إعلن ش امثفن لعوجاطنجزموان كتشا الورإرونالب نشا بلط اطتتلا يلع كارل اهنرإب

 0 ا را ىلا تلج زمو كش مب مار عانجر مت نبكي امل او غلا نعنمشكلاورمال |ةضاذإ ماتا تح هذاك انلا
 نا اخ ١ خادم عزاتشاك جرد اعل اجرا ةفسنإ لعبت جرالعو انك اكو اور موزكلا ةريرغغل هلام هذصشاط تبل ذا لعمل

 ام 1 ا بد ا يا ادب ش خالط دلف نع تحضن لو نيل ضلاؤ ازعل اددز لحال نبذل تشيز فئافشلاو

 7 4و ا 0 ْ يأ زود ندد صودتل قاعد ايضا طن لش, نبسانأو ناسك

 : 0 ل 7 ( الار دولار وخلا ةريزدإ ل عصش با لعصتلاةبنم بنما لبس عتيؤلانأ رضع جلعذا ضو ماب عزيز غار لعأ

 3 سا اعرف هرج مالسنيلالاودّوزلاو ازعل ول اوما ل عج حا اود فو 5 ككنت ءالائاي لاش شالؤدّوهو

 ١ رم را ْ قرانا ان كلو نؤزنالا ؟رداونمٌْولاَرمَّيول الابدي نلا نوما هر مكب يد

 00 ربت 0 ٍ 1 اهتز نهيان اللة تهزم دل ويت يناله زلات تاكا شان

 00 1 , يش علال وند تاون العن كفر لات! تالذ لطالب ارجل خس النور نه لال. وتسوطييزلا بايظلصش عينا

 0 2 ,ةكدتازعن كورت ابطل هولا عنادا 2 ميزا لعولاةمتطلااوزاج هو ابوه ماو كلا عام / 0 0 0 | هيجان ةلافطش باخد زكلا تاني رتش لابن دياي بقا تا3 الجمان 2-0

 و 1 ظ | موراتا ةرماجتا عمت: ل كي الرقو ى .!دريتسل عمم ستة ل هال خا و فاؤبر مودل دعارمو متلو

 د هومل عااد طرغت الامور حكرن تقف لم ةيؤو هع ةطاهأ نهغامل راووزمل ا خش ري لغان وهاذا ادع موطأ



 ٠ تن اد ط انتل دل ايطاالاد
0 

 لللرعوربارثس زرع ولالا زمان افخن امنوا بحل عولو به ا تحناننالا علال كوالا
 | تن خازم تننل العتب احنتورغز غنم ا زعيتو زيك تاز اع ترضع وبلا زف 0

 جيرعل اورثاككلارتجانتاجيرملا رطل سش جزاع متطلاو لب مب العدو ل ضاقبئجد راند انتي | مالإ شف طش لزغد اج

 ؟0انزداَو هلال ارش النشا اكل مانال )جل طضالزم آجال او ءالبخ يمال هن هلل دنع هركم

 | دع وما »لسنا رفلخ نب كرسخاو د هج ]جو كح لاه ذاب ع وم ةملاطن هدا معتبر اطدئفانقنل كلذ وم
 طيح رامبل لن ثاورنب حصل خيو راجع لفوز, انكر خهو .دكحشن ء[ ظل ش او دكربشضاذو هده سا عرج / ليو نحر بلك
 ”(نفاكووطزيونلاو به ونعل اوونع والجو اكو دننفل وزن بسزلاو مذ عسلإ] هيل هنا شيز اوم طتضا شمل

 . [| تلا زول زمتملاطمسو ا انه هدام اعلل امالامل اسن هب !ةسالضنال هنن يرن وثب اشيل امين وع ضف ازموكتما

 ةزاذدبصعمةلخ زمور نمل كبلز نع الي فظ نفد شل ا شسبنلاو مججاع ل اكتالازم قنعايزكنا ام ملنعلا للا نيرشبلاد
 نمار نهتتكاو نبدلا فهل ككاو ملا ةزواعولفلاواعاطل زعموا وسلا تلى نامدان يضل لف عقم ضنلإ
 فول بتاوغ اكل كتلة ركنا كلش ا نى وزان فنا يذبل ودل اضع هالو سعوا
 ا َجروْم اة نانكالا انضعالاو ةوانشلاهنالخلاذافشلاةؤيبارععوتتلا ول غزلاودمسل ان اكلاذ اجامل ا لطا!لالا

 لال نتن ظل اب نحت بز طاذل إل داكجل اني الز لل د اذن 0# طبل ا طخ الإ تفل( ّسس ا دنتجلا دفعتضل ال شضلاةطلطغ ظ

 ذاك قون |جرل نعلتكت نال را نضال ذائرطل رولا تنقية رت
 زالفود اهيل نبل ازعنتسكاو رهن تزل لذاك ينل النيرب ئتلاوز ااه طننتن كتابا عرج
 مهلا نملاووب ا انكيرماعتل زب اذنل اجضعلا طش ون ومال ابنا ءانويطل شن اننوطاوزيورال ذاغض تغب د امن
 دضْم! هلا ئيلاعد امان افخنتحَين كيد دقد هردفد هددجو !:ق2ج وهام حنت وسنل زلط لاو هبل غزم (َيراذيهطاد
 نب يم كلا.ىابنتلاذذاوم كلاب شوش اهلاوظضفوداكدإل اهل اذماللا نش اكتلاّبكلا باو طبلاو شمالي
 | اهيا ظانونعي لا )هخم ةءاسال اهني رع عت وتعلو كيلظتنم نواتج مو اًمْومَويِخَرداهه اش دج ابك
 اناا اح نوكربوا هع لجل عمن يمت لغز لالا هلا لعام دلل ف فلوس اجبت ازبهنب نتصل

 يامل اؤمن انملاون دمار ضو زل ان دفبلكلل تبلل عاج خيال اهلا :عاش نين مر دعاليؤ د
 هللا وبال ذل تسب + رعي يزعم ابر نع تبطل اك ذكساولا طجيلامتسل الصف او ذغب اتا زفات اكن خل املا

 | تؤكل مااا الح فخ عزفت دات بيل ئاةدسملا رات نال + وذم: مار تبل
 لعمال سونا افلا تاب عشار نعش رالا هبا زهد نغنجح مااا اًماوزباذ دال جت نم انبح

 هل اقرل!ىناؤهتل اوتضفؤيغيل !كخرلاءداشللمل سكيب بشغل او اختل او نبل اكديم لا تيزارمكل اذاكدالَسعرلا
 كلا هجربال نجمي )بغل مضل !ضخليوككاضل اجي اجد امض طن اضل ا. اذ امل شبان اذ موف ةساَارم

 لال تانلوفضْت نعت انو مع تلنلا اك ةداخإ ]وانس كعاطلا بمال شاش د دلة يطال اشكر اجلا
 | زتوملهشهاك هش ادرج بركلات دبرانلاو هب اك رب ابيع ين]ك + ونس [سوملا لع لص الستلا
 | يهبكت نع تسند نعت ععأك كلشرل [مإر دنضنا ئفلايناننلاو هش متل
 | ةثانابجار خلل عركل اجي ناجح ازاتن ولا زدات لتامر ال ةهفكدل ان اوتحارلتنابلع علا
 | "از نبلا اذا ةنينبل انتل استسلام ارتائل يكونو جال اتا انهتساَو 61ج اماذزب نايا اسؤمن اكل تارابلع

 ] ا يا ا
 أ

 | تنبت ازاكلاة ا نازماجازعمط الش نزعل هسزع ةنعلا 2 ككاتنسلل شكت اتاغنببل ايبا نجا
 || نيجي ضل اجْتازعذرلا شلات انمال زاك السمر از مك اوكتناو وكت ازيا زالنبلخ ةلوزب /

 نويل جدتمل ناظم اوبل زل واونم ًيزملا لاه هد ال هزع نط تع هش ث عامان ايل اص هلْ احنه جول نارمع



 د
 بشل كلاذهجيزم وماما رانا صانلاةدلاّلاذانضش انا نيل عاطل لش لل عنب مولا مز

 || لوتس ان ل اه:نإ نزعل هر لت لعش ادع ب زعل نع امعزع ةرئلازعاتسا مناطمومبزم ايم ل نتمالا

 | ة3ةلهعلاب نم أكو زاك كت تما توج دارا غر جانعمأكك مازن غنا وس
 بنس _ءاكرضور ريمون قرارا شاملا الع ءافاننظ ذا نمل وعل تكل عشادبع ا
 | .اههاجس لذ مغ: لمي ىحلإل وزب الو عوتتخ اهينجاَو ةداع مل هدلورنلان نلف اذالمإء ازهر نع يضنعالشل ازع

 ”نادهجم انمار تاذ تبجاذاضدآل دان نبينا منحه جب از اكز كل افا اكسس لمار تمن الهإلثم ا قيعإل

 | اضن لتر تبل كريمته ل ذل اقتل الجد نم ندا وكبر جل عيرعن منعوا لزج لفات مغالب
 اناوثشننو هع مططمن جو ادولف كتم1ث بل وو اط دنا نهرو كلل ان نجزم ان اكيعن اهنبعإ: بلا ان هتداحْئاف

 افاطمشد ادن اكرذ نلكو هثدا جور الاطر م كاشي تاو كناؤ عال انه لت ل ةميجبل ضال هلا مج اامأ

 ذالعم نمل يرن ورهون دز د زلم زب اوكتس اذار تبا ؤ دسار تاط بلع دَماَ]َسورلا رعد إعلن: لإ لتلا

 ندعي نع ةزلازعغتسا أك يجن تاز كينمدالللا دع[ <وبلا ةدلاكز جدلا حان

 دجاذلمكاخاث اطذ ةدارنزولا تنل ذاكلاطظهشال نيرو كاهل اضرتعإت !رفاكلةلاط نش افا خنت ةلوغاطرتلا

 دجالكمز موس, نزلا نكد ج0 ةطتخاد يالا نرارغلا كالا. حاملا ناوززمكذ جا ذاناتا ءاذا يمك يهني (ن/ جب
 + ةلانهللافعا نمل ا[رلتلالعش ادع اغا ن شارب عزعمذعل :عدمع :بازغتع أجزم الذان اًوذاكوبف |
 كجم تلاع اوعي لن  مزاط نم عن اوس عتب ا :علع اكو ف[ سورا لع إلك |

 دس شل تل عدمت عرج يكمل تم نرفاكجف هلال زهكؤ كشيز هد ظخل نذاكلاذلسول العش لص الونسو ١
 ىلشلاادنهتلم الضو نعل ابهزل باج بلادها نهبضع ورب ازجن احمل تسل تماما (تلب بضل امتي
 (بايطسرنعرع اثني طكللاهجا, لازال نعل سان اقم اج ضاتاشناك ضخ ئاشل اقنهيكعكلا تبا

 1 غ1 ١

 ةطتزغ تي ضمك" قاطنل اجب ماجد عانطدلتنابغبتنكل جير لا نمنوعكات
 بكتزل ات هزعل اسباب تللعرسملا دال ابنك ة بضع اني ججْزع اًججدبس ب اهرب وتعب يجز عر تكمن
 م ماوتمل ذكلازماوب نهال خال لانكا ئماف وللا لامن ذاق: نداخوم مش اعد اخينبظغانماناتلا

 مهيانلاي اا مانا لاما ف ليرد انش نيل نزلا قذكا فان بة نال نيل مالم
 قعرفاوز بطر عبتسالازعدو زب لري انالا أح مولر اكلال يهتم نب: نول زماويوكيذلا ازال اهب داشلا
 عؤابال عاب موبنبالت وين. ففاثم ازال ان ابل عبس اينجل اهل رع اكس منيا عن الس نتف

 ةولضبل) اء اذاذا

 تان مولا يَ عبو طفموه و ءانشلا مر كراذاهنانغلال ال انرمالعال امهم! كلف زولعا

 تاكوزمنالاليهسَو زلات رموترلا يم يدلنلخ ادعو كبانغاننعناو كنان ازا كنك غتح
 اقعنب كل مانظل ات اوويصل اغسل او رضي ددنعوشل اطاطساك وكر از ساَكمّربن يهزم ضدالا لع ضن يطب نادل

 رسوم اذادزنبت عراف دان علل جشم في رفيز كلا د بعز عد ء انني ال زعدوج نبازجتع ءانشل ان فورم

 يمال خب علال اكو نبلترلاٌ حفر نهيب يذلا نتلا ومواطن تحارالل امان طنلا سطر خش ملاذا
 امزح ولا دلع لص شاول لان عش اربع داع كتلازع) سيعمل أك كسر حلال رضوا لرجل

 11111101111011 يئانسازدزعوغتلملا# امله ءوشضماز



 كلاؤا اوكف كحك 11111 ل
 يلع دانا نيل فون اللا تعال هلل انا اك هيل هل اننمتباز ! ةلخارعو اذاَعَسدكد ( نان ناز مرن عزم

 ووعيهم ثري جنا نة داكصشولا 0 سوما

 زعابب ز يدع مزعز معز عوكل زجوملا مه اًممد:كاَتلاَداًعَصْنْمملا لعن الن نلوال نب نبال اكل اول زياد لوم ف وملف

 زان ضيو فرب عفن كال دنا عني موف ناشي صالثستلاغل تلح شادنعبا ا |
 ار ماسراتلا خان اناتللذرخاناكو لغم لفرخ ا عضومؤ وه اناا عيمؤملافرل طنش ١ ظ

 يش اراب تاراتاتا نحت ادعي نصا ضم رعد هزعراس باز حان علع | ١

 مضوجتل اذه[ ميِلَس ءأش 0 ا5نينموال اوكا غنام الع نبتُولؤلشو
 00 نالت سيكل ززاناجلس لعينك لفن امإ عيوب تناك لغتنا هانم |
 أ ناعم قااؤلغ عن اكيك ا اسس سوس

 0 هو خل نصف جن عز شلشلا آمال اولخَو نبنؤمال !نوكالف || و |
 |( اندم شنو نخل: نا از مام الخلا ايا ومنا ان انرطانعان انت عّوتل ابازرماي توبا ت0 ل ل ةر 5 1

 7-2000 :الزكلل اذلنجولخورال اذذا نال اثلخؤاغل انشد انا مالغومترل لل 2

 0 للاب ل يلطشاديضيل دال ةداال مات الار معتاد 1

 0 تاس باتي رالا هسلادقف حاس نإ ب ةَوْساعسس | مب لَعْسارْبِعْوبا ةلاغف

 أ 0 ا سما همست
 | كلَعنع الفن اكوميِلسمإلا ملبن اءاش ناعما طخ نا ءاتن اف نامل ط منش قس اوكا ذنب افلنيؤل كمل ا

 ارماتانه ل هللاترإل اذ تل كَ اربعد ا زعر ميز عش يماطلا نبا زعدبع
 | "طل حلاك اطمّماناةراغنال يلازم مف نمو ادب انقر بالة نام النمو اج ابا نةدن الذهاب العار الا

 [ قسوم ينجي نهارا ذر عط اربع دز عسالا !ن ونمت يلكر عه زا وذل اضرب ارعد ل زعمح ١> ناب العشا

 نات نارك مندل ضب ااؤتب وم دوق د ةلتب م راثإلا زر مدام هنجةساةهنمداناك#

 | ”نانالا نهج سعرا لضم هقنع ناجم اس ادلع انكر ءب عش اربع إلك لغل اذ ناتع ازَع

 | ةنوالا اجت ةمل انش! نسا ركلال اكساب راكب ناسالل ادا علا غدا الرمل اوه اعبر َسِإَنإل انِؤَّمكلا

 0اس اس واول «انازدكارل ناز ةكوتمشما
 5 ةهرعشاتس م دجزكال زي هب انابا دما ادعم طجؤلا 0 ل ا

 دلعال ذل انزل اضفلازعاتس يمن عر اع هدا هرب لزم م زم هدا وز سم يضرب نا كامل ادابعلا وعلا

 الاه مان رض عامل مهنايطم بل َعَوه دعوه دا مالا استي رضا اجعلني ازال كلت ولاودمازشل اكو تنل تار بلع ا

 | <[ وشم كلذ تان اقاوم لونا ل ضنك نمو ةاّجلإب ةداهشلا لسن ان اظاؤم لوط ل ضناكرم فدل اذه دلتج ءالوثمزم

 هت 1 ايشالا يف ا حم

 2لانهتبازمدنكلا نكت لادا تفز زمسلل رضع انا ل ثلة تل هتعكالع نابل 00 لا

 ريس انبة جزع يمنعنا م اهو رضا وعدي طؤ ب رضرال ا ةككييزانكتلا اع رم ءاخإيلطلا

 عال نو 0 0 ا نا كل ملثورّمعازبإ|

 6 ”انذادن :ان|2اقمزا ءات اب هنعمل غو ب زم ة نكت دس نورك رجب انا نكالو نام: مرجمار اعتلال
 ا يمس ١ اسست ا

 --- المس

 ١ ا انا ا ا 0
 عم 5 حم مو



 كلا
0 

 ب 5 ب

 ذ اناةش كلا اراددخ :لانن هلنا اكد 6 كلا ةزاك اذان ةهعادم ومب ثيل جال اةربانل ا” درشب مازاو_ ةييصملل لينال

 أميز كا دائااذلث ذره ام كانذ :لجسنل عاطل لاذعلا رع كف كلؤ نوب ان !اذاء اناا. لجن سدا

 ذات جنلاض» ةيسوب اجو 31 ن املا ن عضناذم الا ودئملارططن ؛نآذللا ءاتل ا ءفكتل اوزبائهل او تل ازماطعت ا

 0 اتلازعدع ازعل أك ىتفلاإو نارفاونكتك لالا نطمربس ؟سولعذ كك ءنّوكن را اةنحلا جام انيئكمأأ

 دام طن ضلايزمكالوز امان الل نكي وم ل 10 طعزمجاب ا دعمت ١م در عرانلا بس | رميسف عند

 ةضلرإب ان خول شل نال اهيل تل ل عشار عج جست جاع انذخلا قب تزول فرع ل6 5

 رجع ابجي نيسان وسلا« اجيالخدش ا اجانب نا لح يو

 ب اعلا [منعنلسَج د ازعل: ةيزيازع كتبلازعفتماا ناقل ل طيمتاد .زالاطا ختان عادت

 | دسم دنا شاد نهر تاتش دبع الإ مشفوتاطاب ودنا كل نشا نارا ةرتعابم

 1مرات مضارع ود خا نبن مضل جان لل اسلم 2 ب دْشَم ناكل جلا ةلششال
 8 20 نعني جياع ناين يزعل ضمتمأك نوصا]بس

 | اهني اهرايوعت 00 !اًراخل ابان نع دكت ايرضغ اهذالم نان ساًداذااذافن !ئالا لج ضمن نموا اخ

 / نينا هكذا انين او ميمو اند ل نمر تلي لوس وزاد ديزوفج نلتقي

 دك تل اونا او ياهل افا دكا ا

 أد عوبطع طف قيوكت مجلة كن اغاعؤ انزع لف نسل فا ئلذلال نط تجلي عريجج اوعي ل ضفلازع لاني ني زنك

 | امص هل اناّوكتءاظغانإ 0

 ا 0 ار ا رع اس ا ل عضو نخل لنه س وكنا

 | دل لباشبان ةعادمكلانعؤ انس امّرلا ب سكب خد الع ؟رذان اكمل رف اة: اجا مدس كدت انانماطل اأو اك

 نب الر بوكس ف تل ؤولطلا) و تس اك ل

 | دهس إل هزن غياض ع 'وضم لذ اَحَباعمس تن اناهقباخز النجيل اَو لاذ ءانؤس نك مبطي ؤاكل بذي هورنل ا نم

 لعن عابفعيلكزعلا هن زبازعهستا ظ1ظ111110000

 | عطنا لا رغويطملار تلؤز مملة سالف 1 0 :ذاذانللانرارتار ْ:دَعش اربع

 امال ع خنمازموادوتسلا لاذلاوأ ميا ٍلاداّصلازسلا عمم شد اضل نقرب اكرظ و بملهَع ناش يلو اعرب

 | عن جادنعشكلا ارنا كلان, مالت نغناطل ارم ئبزعبزتسا از ءاكبجد ازعل يجول نعفقسل رتب نيل أكو مام
 جساس .ماقانلءاء اف هشال اطال لمنح ل انمايفلا نازح ماًلف ءآتثانحل انزع ان, نارجتلعزهتت

 | عمان طانان هادكنم جملا اومالا تهزم رءانل !ًكناؤ امال عن ونهم ابندلازعانسم اولاد نواف نخدادتعزم جرام

 ]1 هلع اهغاتا اما تال جئبال اعله رح بعصن غر جرؤلطإ اه التت لذ بال انهن ان انما انببحاراهلاد

 انقاذ اع اناا طخ: الرش خلان نادل لع دا شاول الغ ورابط ا

 قد الوالا نمت ةنويبْلا نط انلغدو كدنجرم انت خاذ او كتنع خر ال اًءتحلاَو ذزخال زيان ان اكت انه زو انتلا اسمو

 منامه ئاننكلذّناكنافتل !انبلعناينت كوت لع ركرل ان اكن حك كدتعاهيلعا كلان اك! علوناداك ل طال ال اناا اساد

 اواني العن ويورنؤل هلال يقف ناش م انور الاف كف نو اخف
 هزوزععتم تدون قلخيل انئهش ازال نش ان طن شع نبش الواو ماا ليجن تمور كتل اكس اضل كتف !هاهنتو

 0 :اابش اناااشمشازؤعنشمانااف نط ميم 0

| 

1 

 عش اع !كلاّسل افتارز ليج زعاتنيول ركن انثالا ا اشم |

 .عاو او خسدالنلؤل نطيل عش ادا زع ادرج وز هوجو سل



 اذا لعش لج ولال اص ءاجل هلح0 لع ش ارتب, ازعق عزب عتازب 5 قعبص نشيل دل ئفغئلخف ختاككتأ|
 ا و ا وسرابل اننإكسموأأ

 و ةيتعلا طع اً, ن تحل دبع كنعد !زرباث اذن امال نم شاشماز كسول بع شكَص هش الملا انكر

 كلود عملة لفنوك داون ال تضم اان لوز عامل سيال عض[ س ون الون ناناجبلطش ادبي زعأ

 دباب داروجارجا ذكرتي دودج اسكر معيماجتش نجر يحتم أكن 3

 علوه دهئال زوز 0] قل ددعش لينال زيت اطل عجل بالزكجغالف كدي ءاشزا هدا فلكم

 0000 هن ككاو اثرخاول كلذ نؤرخع الس َول انة مشد لَس مس انوي دل اظرب اولكت ناز ماتحب فيوأ

 | اكن وكرة يزعل زل مسازعةزبلزعفقتلا مثدايألا والكل اكوَول ع هشداب انما اًولونعَت ٌءونمدجيواذ ان نايمالا

 | انئاظلَس ولا جلعشالصش او يواَلَرَنال اتا لعد هل زعنارجز عمر ازيالادوا خّضلاٍهإرعتجْنب نكوزع

 111 و و ورا دوار ا ا اواو

 ريكي ومرة لالا زوز سكان انالتسلا نان ان انكر اكان كتبغنلاةعالاذغملانن شاؤاخنمتللاطجئشلجيلاذشا

 0 نعلع هك نيل هرمي لان شاركرعز ربل: كلنكناكاذ ل تابعا

 ب مضوااذلكا ادي ل لش اولا امل عل خرانلل اوفلطاّساةيزال انتل عش ارب عنزي ناطعست

 1 م ل بع انذار! ساذن نعال ا لعيتر مزاد تى ب هذ

 0 ص يسم مبدعات ايا ند تلازم بانل م

 "قدابطاعوناكمؤاونماننلا اًضاانولا تلؤعتبتاراملادف جاف هقنعاناقرل افاق َنلَتَحِحر بطلات لافتا

 كوننا زاه اننا 0 كا ب مل

 ١ ع انها او لسلاًومكلاربسةباؤب هاا ! فمع اننهشاءانن ذكيا كلبا ضي

 سم اميداجانتوعضالا ثيل انما يغش جاك كعب جوج
 | دمع اةلافدراطنالاينرطغشسلا اوني شغل هزه ذل كن اكزبفداصلاةنيرباتل اطل اذ نتن كلش ااونااؤلساذو

 | يتلا لود خاوتسنالور نإ ول عتب 0 ا و عمدا

 زمتللؤ نعل مظعطظ وزال اهِل اسوس بلال نمط امو مط عن اكةدانعم بكتب ئعزلااذاغزسارهلا.ضدا
 الاف اد خلازم كبش ان عتااطاطلاف املا مالاننالاب وس سكب نك دساّخلاو مداخل .اهيترماقتاشببالا |

 | و عتازب اولا دو شتت الطول مال ادب صيصخنو علا ئه انجليس ورك رع 3ع ايات انش يتسلاو هللا ءانغا
 أ كَضماَما إياد وللا ةواتملاراظننا يلزمنا درو ايات لعكتضن كوز خلا زب تودموعضلااؤ مافخ |

 | ساعد شااوننا را ءاّمك ع اطم از عيسض جرب زول نارا غقشمؤ ا ئخلال زاك هنا اماك نزال انا
 أ رض ذرتقلا ةئباطمعش اغا كي قو قس اكرثرغل !ناحائهست ك |

 عال الانام اطَمناشل زال نصح نشل او ةيغر طلاق :جيرشلا ا انينعمل تا اذراول اتيت وحمار انج لعتلاة طيات ىاذاثلا |

 أ ناخب نضال بنصر انما نموه نلإاتااونلاهلطاتال تناقش اساس نمت يزح ا |
 22 2البس ةفاضالاومعل ملاباماَك تاطاطل اهمال وهنا نيوطلاَو اَومَو ل اماْورّصلاَوه ح1 اَماَوهَ لاب اما

 نوهت ايدج ا:لكلالطن بالعدل اهنيداولا انستا نايا بلال غلا ؤضهلا زل هناا وختم
 تاةعاطنجئاوغّتلانخمجا عوتلا هزي ضنلاوؤع جف ةانماتالتاجالا زارا نموا زارانس رستم امنينونسقلا
 لاضاللمز اذا لاذ ردة نينار م ومحل اتش رئيكم كلانس يو اهللخ وري جرا اناطما
 التغيرات اتابع اهبسإ لوز نم الذال داك ساجنلا ترم انفال شب مداكت فر امالذ نيله ها ترنعات

 ناسا «لغسانل انس وسوي تفرك ضخ :لاعاكب نما اهزهال لعل نسون قءاززعيتم كتنرغب عن | ا



 ذب
 3 0. 0 1 ا 1

 ع 2 266 يثب

 | ىو دلاكنؤنعاخجا ؟هلاء ا مجانا اركأنل ييزمدناثل الو اطل! رشحت اجلا دمت وانس عواش ةورقوبد ا
 || :عوتل اب اًشافاؤ ينبذلاللا تحال ءءءاذلال الب اغمَوهَو نتسلا وف هذا انت انو ان 2 ازمب ضجر كم انيس ماج !نسحا امه

 انفك مج نبل عودا انت امإكملاذ ىو ميركل عمانج بسم إد نينبنلا لاكن رمد مطعون ماغنالا
 ا 7 ' 1 و : 1 ه 9 ل

 | جو نكرلاءآنبا ونه هاذا افا هللا ناره تاومثدا 8012 ان داني هيه اداب المشد ضف غل ضيافلا زعدزبخ ا
 1 4 دا 3 1 1 كا دول 1 ا

 امزض نال ومبلت!لعنتمول ام اناكو :نج إل خو كتم ]كبنطجا تّراذو دس هزم اذنه زبالمل واتصمجرذهش أي منن د.
 ْ توكرلاءاّيباو ذل انهاف ٍئولبتحا !مافادؤطفلا انما ةضالخال الكون التيس داهجاةل لاقت |,ناملال انيولتيونل! للتو

 | لاملاو ةاتاّشاف جلاد اصر ثلا ضجر فطلل اقنمدن انس خبل! جك باذعزم جن اذ موصل او رع مشد ازشرإ نجزم انهفأ

 0 وه عرايس زنو ءوتسلادنش عفا ايتام ميا نوزع تدار عفط : عطا وظ اهئاؤر تل اعد ةلجال ا ؤذاشنم
 | |١ ارعانلعسذاكلاناال املك ءاظط اذ ف داسلانااللآناج اكس انين اغسزكا ناد عنتفد املا مد [رافاؤجرممافاللأ

 ني فعلا اووعو مط ماشا اول كن لزهىلا نال ادا ذا ويكتب انه يخا ا زعجال اذكلقع
 ١

 راكألاةانما ل اطبالا فحمل ذي شالا نا يتاإو انتمانلاوولنل ادنو اهلك دئماذسسغف خابر انودتسا اسنيم كتر
 اك هبازعن انزع ديل ازعفتعلا الاانا نكن اجو تمدد السم هازل تأ ءانالا نانتاهرجادلا ماسلا

 نم نكاازاورز عسل خزلاول ناو هن ادرج اذ[ ناكر اذكسفن اوم ةذالخال مراكب رخل شدت ادا ذيل طا جلزع
 اكطايشلا وب خلاك ءانت اول اي حقول اكتساح اترنعا لا +نيبغب لاف شعار كدا اهبل اويعواومناولاساف

 د[ قللورلذ مل الثمر تلال شابا زعن اكتمنن رمي دنانالا ءاذاحقرملااهجدازهرخنلا طخ ءدضهدْس موكل

 اردذالخال مراكب آتينال اج( هلا انو ورضا وب !داذم لاي مؤاكذ اعنا كتم تفلا ناد فرتيز بلغت اىبع
 يضل دالك عرذلا ملة .تماع دل اذو نلت ةاطإلاذادنللاطنشللا عرضنا نيزكازععسل لعشر غلف
 نيس عثر عئممل انعيدعتبزعقجع | نانالا هذا ثكحلاقدسمرتلاو قتلا .ءابلاو دانا يارا وركشسا ١

 اولا نؤوكتو دل + نوكيا نّوكتاجئاخزكتلةسل: نكن انصطن ساراوشت ميا اذ بلع ادب ازع.ابطع
 5 طلاء[ ذاو ملا: لصوذنامالا ءاذاعز اننل ارت ابل اقر اذ م انين باز وك ورْجلا ةننوكتو مب اذ نوكتالو ]

 ”6يدتظطامراباف سل نأ اااه ة راج د جاتو ع ذة ات

 | || متت صلاه ذه اضلل  لطنتصلااءآذاع انو عوشلا رضاها امن دناننآلاو نانو ايدك اطلاؤ تضل عربات اباد
 عينا اننطدازال انهن ادعس زعباطم مج رعد سل عيني قرا زعتي :ءاكتشسال اهتزت او اشالاوئمركلاو

 هيوم يزال ا لجيل حو اوبن عام تحلاداكد نب انعم اركز عدخ رعي أكو قلل انتحال اب نيخع است فاد
 .دكعرخ ازعزمع أع اخلاز تحصين نال ةاذاع فرشاه ةكهلذ شطب ل هوي ذهول: ن زمن اكناو اجاكس
 ادع شاص هلا لوادي اذل التل باع ش اربع ز عوق لع ايم عمه نبه ادبعز ع تت اع جباطنب

 ود انو ا طا كت 32 تقر 0 215 54 0

 || نحت ءانحلاك قدّملا سطل اباطخ مدا نجزم اكولوطماطشإلكدنج نكرم عبذال اذوتناطنييزمل شيز عاتش نش ادع

 طاطا ءانسلاوو لاَ تناول اند واع ةلضذانجز امج رتخ تلا تل ازماو 2لتر مغد اضل اذ ف ئجيركتلا هذال

 ناله يلب هرذسو زاب للمو هنؤكمد الاب ةراننسا اةخشل را ايوا 1م رتب لعل وز ورطلا نو
 كافرا ءنيرباجزعم اغلازع رائي ازعواك لاء اجار عِلعَم ل هبزع ةتاعلا ٍء اناا ةلافر نال حاكتلاداغتلامأ ْ

 نوط قنلزبسكل يتلون زلال اجر حنت شاول نان نفذ اميركا لسا ةِلَعشإَلَصسانوأ تلا
 لاغل ةلطبلخ شارت بازعئب_رالا كل وكدوس ان نال اه طود وي ااا اشكي عماد انعالبالو تملا وبلا

 عه هتداءانكنزحا.:شه ناكر مزيان نهميرنب الشب اوك” ل م نمعينكاذا آلا اةطضل داك: تنل نيتي |

 ؤ
 مل

 || مب
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 لل 77 7 بسس ب شوب

 سل 22222 >»/رر_ جيب يربي

 2 2 ا | وسو

 نعزوكتلا ىهلرساتل 0 انادومتشم (دفضازمورنبال غش لضا رس فضا .ماينلا|

 ميله: كللمالان مي ايش الب اكل نال ان كارلا عنب نسون ذل اننطتكل تان نعنع ادعم

 تدل مالك كود لضعف 0 ا مم اون وكن اوطذالاطختل و ملول ٍ

 كارت! لعزداشلال ان د ننس الازم اورسخبط جب يكد نهلكو ايكون وكت وب عوظ ناكر حوحو لغة مؤكد
 كنب ايو ةحاو كك شو ثب اني ةحاذمتلل نحاذكل نحاذ الكس يزاذملك اكن عجاؤامداأب 1تلع مداها امنمش ١

 اقلام وم نجل اتاَْل ابوكتاط جوخ اكلي كازا ةعكلؤلا اناء اجت ل ضال هرج شذ هل اتا سانلابد
 كت اخت اناا اذ ثعتلادهنداب اشي ”ماجر ددغنل ضر المرسال هنن فساتن اني ىلا اتاورناجملعوأ
 | جالاز اتم لعشا ادع از عج هازعينلوا جارتنا زعاش !ازعزاتخإلا ل أي تسمنوعانا

 ْ تاننوانجراتالا اهو اًيشهشداعمناخن الل الاف نيغبلاحانساةنيْتَبلال كَل انَسا جك ارخ كئجساخل اتحد هاكات

 | قتلا اانا هل انزل تا لع اربعة لعن انس نب هل ادعو ط ان اداكو هلع م تن عر ازعل جو ناني شادبع

 0 اذا ا ”ردال 3 برج هو ف و النزل اف هلا كيل التت مول دمت ا طيح اًمضربءرا

 ندضااصانمت 0
 | لات ضلال. هلسعا لع غر كتم لاش دل عل عم 001 طخسلاوكشلا

 ا م1 تايه كل امال ةكانكعلل> ارنب ال ازعن رسم نإ نرتب مهتم د

 | ماو َحإاكؤلخ مات انهار اد امن ويم 1 ا

 | ايران يءاتسزعمزلا اًمحارحا ليز ؤاغلاانلهمتن ل ولح نفكر ل
 ُ اني دانالا اج نير علع كلام تدان تضانبتييار رجس مطل للان الوسام شارابانع 1

 | مااا ءتاهجب نالوا اال نان لعي ضال ملال رت نمش هلزعفرأن

 يؤم رص سوجتش سوانا ةاانم ومتمزع كك ايي لجزع ةزبل ازع نسل 0 ب ءالشل انو ما ركل ْ ١
 .هتناوه فانلاراّصلاّن ادينصبل كتل شلح امن ههنا كومنت اج كدا مسنة اوي

 ةن ايفل نجلا طفرساتلإئب مضفيلب مشا لل لج تبل ءنبنئالئ مات االول طش ادبع جزع ماذخل انعزكشلا

 ادام اميِرَحِلَعَني مول! اناكَعلاذ انطائلاط 2ايام تقام اناطوروء منان كاهل اان 1 ١

 ا 1 با ننال به نس مزعل امل انعن انسب! نعزعانسولانتنق عن بازعتمع حج كنج |
 هنوجل دلت تب دعس اي زن اضم صول انه لثم + نئنمؤلا مما اكل لتائابلع نول هلام امان نيد نك نابع
 ا 0 ا ا مشنازمكو |
 ويلز حل ينو دج عتي أك اهلل وبنطلون لاا تاازماّجاك او زنجئ اما 0
 نحل عش اناؤاتملع جزا انابيوش اجل تمِلَعائلَع تجر تاعبلَعإَع الزب غن اكل نوتيالع شائع ١
 زيز لال ازمؤ ارض اجلال ازماسلغةلاذ نينا كنت تناتشيل نك ايي مكان لانا ذهل ط مت تلا يا ١
 | كمن جرعكينا معو يف تان ملازم ظانذ بألا كن الزم انالفاتاناضضدالالطاز: لبد ١
 | نضنإمازواخ ان :ئلخضعضابء اص خزم ابدا! اند تال اذن مَ طفيت مالك انضم لك كتارلن لبلعانه دا طلاف |
 00 مه فاز ماباثق امن كت بل علما ركل تاجرات دنا نب الص تالا ٍْ
 انيك اكول نام نمال تان اككرارضإلام الات ضان زعتر نع مادنع إلا كايا ننال إن اومسنعأ
 0 00 0: امكانات د الو اره راح اما |

 ان : كراكو ءانن دال ان مل انكلا ةناكل نير ت2 لعانه لاراب ان سعب ن طا: نياع ن0 [> هدا الا سعما

 | الخ

 أذان للقانون العا اهلج أ ابح ةروعلازمهنمس قوش ول لخو هارت نجر نبنانلعق هائغا ١



 7700201 2 تا اب جب تتوب 09 فتم
 وسب ا عل
 | نيالخا اههاعم نيالا ظ الا دضلخخا اما ث[سببرنز دكت ذاؤتل انت ااهنلشن يشل انش عب نائب اهمضمل ةائتلللا
 | 0س اوكف ضل نالخالاسانيئاا الانين عزاكانفل ]لنا ات دول رعد ب ا, مدياؤرشا
 هبوط كبي نيب ايرلازمزك :نهنكف نط ان كامل لو ءآذشلا 2: ناكر تس يتلا ةدبحونل ان التللذكىيرخال الا
 ا 'قيطاارجسانسل اظن تسلا طنا ةومشا الزعم كن اذ الحجل سيشكل ءاطخخا انيورءاضب كيذا بانصا امتارلع
 مادمت ةسوع قا ذ ئسكانمزل دما ةيايمالا ورب انكي لادم اهيلع غانم

 ”ةراكضاؤ كنف كلل ذل جز «نوكن اري نين لع وزنكلاو اطل زمن وكن انك هل تلج انهد اعااكز ملء حا ل جبشبو
 | 58 اب حاشا ضييزع حاط ن/ مز عز شغل ادخل راس .ئكتلاانال

 | كول اغلب كال اوكولتحا اهني قد عوضرب و كو ارجحللبحا انجمثبإ عانت ريما مشل ارامل تيل عش ابن
 ع انيداوربتلال اذ جلت نبت جنم نلعب تيما ير عدل لاا م عنب انهنيجنع هز ارعفتملا

 | يغش انو لح وهام الا وكوابحا از حلاششحا ضنسزل وك اتحا اندرئل تضف ا: هشد از جوت بص زمة لات هما عا

 ارتي اعشاربع د ازعل الز عز اكس مزاعم عن بد نعت زعل رع ةلاعلا نايا ناازممشاءاسن انا
 الذل نايا انضر عطله ةزعو داع نار تم[كل اغا طاسضا شا سانت ١

 ( نبل افرتيلا ةاعسلاو نخل ال امنت وش لسال دانعنئنيؤلاكاتجزمترالا ماو دكرابن هلال قولا دعاس
 | حلل نكت دفاملاب ل نتوخ امليهتم ال اناناس 5انعزمناك جز وض|مال 2مل جن ربلا )جو زعتل او نغلإ سولاف

 نمولا د أتجزمتاننمؤلل وداع نئ ومال عنا !ا ناصر نمل َض سل ردكم اونذاغلإ مهوب نيف انسان
 5و رسام فلا ا يووم كك
 هل ةدشعل + زعرجل ا لضتل ذا عزم ربا نئيق هيف لخا ولو اهِلَصَفد اخت فنل دف امه مومن: صبح اني لعبا
 ايو مشن ةسيند العفن نيس اغلا اذافرؤداَنِظ نحس زعاثغرت لعاب نجا كله امك جزم باجمل اع. ةنتفلالا
 | الافاق باو ةدن+اولي ران مال لاراهالع: كلما الكبار يراهم تاس
 ؤ .ةباييوجا» اناكرد مهو انجؤمعنلاو وم عرمّكتحن وبل انجز العكر دابعف نبذل[ نعيش فما واكف د اعف
 منار غم ناوضر حوت قيد اننيكل درع زدنا طاع افلا اواعغيلذضِحبو اوعْببلِذ ؤجتزكاو ظ

 باغ اريحا ءاّرلا والو ا ىزّرلاء العطس ادع ا ا امها اسم مد نمت كنب مف انجل مشان انانوعع

 تلا غاناوغمزعطنزبل رع سنع سلا ها اذن امثإب للنبات ,الكتإب هضاب عطا
 )طبعي بجزعزاّبشلا مه عا ؤ يب الو هزدؤ ةطنن م الز الان ازعل طعن يذلا: بتل ل علدالا سا!
 | نلجالا وف ؤرضا النمو اكبج ملا هدا الت لع اد بع وبال افلاذ رسما حابب كنه نبورتعن عن انا نيؤزع
 طا زعل اع ندع ناز عت» ك2 نيطبدتملانعنيعإن بكا از كشسلو نال تصف ضني تبلغ ]بخ
 | | كيَحا افلخنغلخ ال نادى ؤمإ' ننعم انن هاا اجتال اذ انرتل دع سادت عبانعؤ ذنب دوا رع

 ا ثالنا عم باةكتع ل َءلَسام لع انا جوه امل نعووزاكرلزخوم فانا ل امانااغاو نْموماكسعَرم

 | ةهملتضاانمعنابما ىا َءاطاَ امي لعاذاكتحنيثيدّصااؤربكات ضني ضل وامير كتينلو
 || تاكضيدافملا فنا خناكالا اًضِفبتلَعمتبا ضؤال للملا ع :دعل الل َعَش اربع +! زعروعجوا كرب ازع

 ظ فكن شاد عزب فحم رولا 'مهعاشس نار عمبجنبازع معاه لا بخن كاما نص رال ا ذر انسه ناقل اتخأ
 '' مظَعوامن !نلعزل اضفل ايوضنمك ىلا نمد! وز عزم ادهش ضفانا و ميز اش نا نحال افزإ تمل عمج هازعأ

!| 

 |بضا نام لع ععطنملازعو مول! عر با زعإع أهو هرجا هدا طبخاو عضم َتلَعوْصَم اًضفل طخ هرجامتدا|



0 
 نيطبلاطر دز ذا عرول انج حلاو عرول اذكر ةنادضزل اجي! ءازج ل د يل
 ها ةل) ذل ءشارّبعد إ:عوكد ن تع طابت | ثان علب عزع#لازعمتملا هل انهلا طك هز ذانئغبل ازيكم عا

 000 زاك لاا يشا 7

 ا

 ١ 00 عز زميل ذر نمؤ درج زرابلاٍث بصل اء كتاب نل ب باه هتاوعبمنا

 ْ طخ اربي ارث زم يلع د رواق انهلاكهش للا ل فنك انمولاطعت لحل ةملالا

 أذ هيل امياعمتا[ص هال وسن كمال انزلت عش ابعد عيوب ازبار انا بنبض زعن انسي رعتب

 د هلاوبعد /زجزّضملازعنانّس ني يجز عد ازعت 0 1 يح 1 مايوسمم

 0 ال اولا بك او نيشادلح عزيز مضار ود از مدبعو رضع ارتي ناعما لإالنن هلل احوال

 زيا ورتب نمل مهمل اجامل !ةجنزمكلذ كززعفإنمدعاب أبعد ضلع امههبشيزم جحا د لجالا

 | هئلعركونلاك لاذ يؤلم !تاوضمرفوزخاساكلازمبب اهغسج تا نين الانغتا لمي كله داذ لإ الو ضخجزم

 كسرنا نهم دانض اوك سة
 ريصلا :جإعابل اورق جو ءاخن ظن ناضْسان انو يلعإ اذان عك اطال اج ملانسننإ حجل اهبشلا

 ا 12-2” )01111
 | كعالافت لت نراتلا مانع ل! دج دووم جيب هو هي

 لا اتاكلم عل اذ نلف كول ذر وائحاْ الغلاف ةنلذ ييولخ هللا اع داّنح اًمحاساَي ]كنيس

 | ليغ ةريلارعفتعلا نعل هير عفسلا و لتي لعو اذاني عض همز اكلنا سلب عباغ الش

 | غب! زعينف با زعزبج عج انطؤ الكتل ض وعل مطاذاةنالوجرتلاة دخلا تان اةرطجتل> هطارب عد نع يزعل مزعل
 | صن 0 ا امك تبا ملت ل ان شان لانش !تبائ لني ج اربع جال اهلين لكس اربع نع انما

 فنا هشبل زحف ناك لب مول َمتف نراجع ذلذان نس اكول ضال لامس نط سيول يزل ضعت 0

 ةكعلالعلا عين جازعاماساننازعيجاؤزعزع غلا زعفت ا ملا
 اةتناطكمملاننشباعكؤنال اضبتَعَي ا اس ا يملا
 تغب دل دو عضلات لد ضدبخ دولاب الاا لش ايمان عنك لساناذل ناخذ اروماؤ هللا اعلم |

 ا لانو جند هرئماضتيز هب الجان الكفاح ذا ربان ل تاور بمنفنلاولآلا نبا انهرج وافر و ل كلذ

 | ةلابعذازعيقو باز عالج نبازعدرابملاتنيجزعابجتيا رجل كوله نعاتسا [و ينو يفكون رمال نكتب |
 | ناتكلال غالكونلا طعام دال طغ)كتلا طع زمو باج( اعل طعام اتلث نمل انلئطعاازمل اذ كتبَ
 از رانالا اه ركز خ تاز ؤعذالاذع كج ز الفكس لل انجح نبا: نمع لابن هاب اك قلن الام

 0 0 مرا هوس اناؤلجزبن بسلا زعتائزن بتم عازب يجزع ْ

 نط خلود الل بالو كنج احن المشاع اهزئإ ا اًثالخ لطفل زن دا )َمّوْبرم باطما ١ ١

 | سظال# علع ءاشنا» غر الكم نعمل وعلان شاتا د كلاضسف عوق كج ل عشاريعللاَج الاخشا ا

 دارا وع اتلاو ْيَبعإَسوبإ !صو مرج اكو >زجزم د اكبر ادع و ايو كا ؟ع ساير تيكا |

 اننطزباوولت كلان ذناطمنل وف وزاند ذل هدباذالا عاشه عرعتبازكملا طم ضب | ْ
 د دوج زن زم] عالمنا ؤمهننل و فجل ونصر لفن ظومختع ابحت امال جم هاجد تطنض ةمظعا زاد دل !ذنسع

 ا دجزمالهرعتل اهتشكتلب الا ئجاخ مذيب دؤوب تول وما وضرطاايختإب هيت اوباما وطلبة ْ
 م دلال ل' ءاطصلإ يانا ذ!عرنعل اسود دل اسإف نم نجي ماجر ما ام دوج طع عام الما "انانزننا |

 اهمطغبزهلاط ثان! سلوا كب ذل اوومعلارْملَو المكلا دز ثمل اج لم انآ رقي ع جيجفلاتا |



 0 مهمدح ا لكن بطغ من اًمبجباولت وجالس ازا ؤم لطم نازلف يغار, نانذاَيْول انا ادئدأ
 ازبزفو اًصعزلاّسْؤب 2211111111111

 خوففن نمط رف كعببب اربع تؤم عمدنكلا ازا ربعك بز ع نجا تدل روس - انوع بانج ديرما

 اح ا ا ل ,زاسحاءلوضمّج ؛لاضد اسال
 هس ا ذانابكرزس بدنا

 سا َّء 1 0 0 و8 ن3

 ضر -

 . اا

 لا و امن هتلانيختب الغز هية ناكان معان اكثبحاالا اميين اكل اهنايلابتسو ةناكاش ا سلخلا لسا هلا

 ف ناطر تلا فدا ةنعز جبل ناثوطعن اناكن طلته اهيعو انانع نبلطنل اني نجوا ءآَبَصهتلا مْناَو كسل

 انك اكتبه ازج/ از زعدما نم نشل انثمن فمان ماكو ظ01

 ' فطن وكر حل كك شارجعالا :دممل اغتز طبت انعم ن عدلت ازباب عزعسم إد ال الوز لالاع
 ْ فارم او [ينخلبخنا هّبعَنظتنعملا نش انا افلا لض مناك آي دج رات العر شمشاك فرخ لاذ ن شاناخجنا

 ظ د.كاق هانتناكهشءاضخ وعني[ تنل عش ادع بال اذلاةراّم نب ضاع نباح دابا: لتس نع تتابع

 كبلانيظانل انّمواَرم كاجاضف ملال نذرت كابن لن نكراك زمكتنض كازب المنا رن تنكتاكدلازب ين ان مازال

 هس اوت حت ا 0[

 ”يالافل اذ ةزَجداْرع جاتدن( بج نع تاش ارت عزب ةزجزكبتب|زع هبل ازع ةقعلا جل ئتلكنم مشا اخا هتداض ول

 نوججرنب موه ءالؤهل اظنيؤلإ نب, نحعلل دكر ول اربالذ جرن نول ونهتكمعاذملا نولي موم ل نلغل اة زائل عشار نع

 هللاَصْببانل خل امس دقي يلع ماطدو )نمره عيت ن من اخيزمورتلطابيش اش هيك مّ انبجازب ا نبل ادبذك امالاثف

 ل انلاؤْبلاة نكل ا حن نولومَس صااملان مل كن اؤمزمامو تال اع

 بنل رع نضال 0 هاا + اى نم يم اش نا غموض لع

 م +3 نتبنب الاب انملخعلادثداو تنكهشد جرنان نعوم هد هتان نابذاك تداول لكان لاغالعا
 اتاري وركك اذا اجل ؤلتوناذ هلل اند زوطح وج لسن اذ هللا ءايرال ال يجف قام نر اهنََم

 يسمو اكدكتئاطونوكنان انناهداجعن من اعرض طي فان حشا هام بلا وطسأل امدبعل طف

 ” بلا زباذ افاكعو كائدشل ام نوحّوادط يلازم ذي ىطْجسال امض وجزم ءاطنع ا تب عزمادبعن اخوه ناكلدكو

 تيلكتالبثتلاناب علان دوعن ءجئبال دار ايَصلا صلي لا لولا يبرو ههئتس هلال ئخّتملا الكل نط جزم هللا

 عجمان يرن ثماني رنج ذالك نكي ءانضعج لو عل عنان!" موضي نوزع اناطل زمام ابد
 نال غون لواَمن ان هانؤخ كنز نخل كك5د مثلا ني اهلا ءادعِلع د تئاثاعالا دوس غتر تيج)مانع |

 3 ”نمواخنوزيب غال غ4 وتم جازل ءاطي]كورنمؤتشسلا ملالا كنف نتلالاربراهوزتبقبدلا اعالاؤ مرصع مقا ءاجيد

 البنكي نناونم اج: ] هناا نانط هانم: ] وكيلا وزنة لارج ءايد#ا

 اولا شدااكاناش ام تان اطضطاضسل ان طن اك انهرمضلا ضي اف ؤطمعتاشل اة رل زم 1 ئالاةقكل اذرازض الا لعتنيددح اذ

 كرد الفوم تمللا ملال امئازم اًهضونب د اجت نملءالنكاد انجح نشكر رف ضمر وعد نمت زجورن اطتسط وتعد عسف

 نهدف جلب ّىراخالاَة وشل انماط انو شفجؤءآلا اهلا انهض افدنبل نفل يكد اذ طنسالا نه نوضملا معان اف كاما
 ١ ٍءاَجلاَوَه انهض نأ اماتع ا: ندرس المؤمن اضطبتس عطل سها طن لحم عزرلل ةدشفملا ويلان بتلاعلذ

 00 تا اد حمدا

 فلا ةزهلااةيزم اكملت : نا



 0 ارنا تال
 دابت لالا ظناًةلَم الاوائل تفل انك طبفي حن اطبع الث نار انامل: فوقه فلا ميو شب شا نانابتلاو

 زودت ها اءاكيبا هاوي ساو اومن وحرب وكام اان داما باذابشلا ةرمعل تير صو د اطاطلااذ رمد اهننجاَو ءآنلوالا

 ا 0 اذ بغلاف ازوصة نجف ومع فز علم انؤ جزم طل ءاجر تابع كل ودع [لكزمو كمان خناَدمتلا

 222 بعرس اربع ابانغم لاذ رامبل نؤنزعداكت نازعاخ يزعج رعت أك يات مَ

 5 اين ازع زلنا زع زارع :ءاه زنون اخ اناةماغ سوك ح ايجار اًعئاوكالو ا

 ا انجي مام نانا كلان هان

 تملا نجزم لازعّتاكملاهبعس دل ز عا نير برع نتصل نين تحلانتع ةزرل از علم أك قفا رجرسنلا زهور عاشت انجل
 ٌريازجزم ةريزيإا ثم زخشفتلا حاؤلازم عيل يعن ان انجل ذزرنا اكانبفتسلا دناكيرم يلف زهكت لطم ايزي! كرالس تالاف

: 0 

 اهاواننهزمؤزدا هنن نغني طتطتسلل امان انضيّيطتما انا اَنلذ دهاز ليي ودع اهنيَربح نييك يتكرر نبض الاف

 ل كسل نه ككسا |غاَو ايش انهزم عنْضز لَو ؤفلا نط منيؤزف نناخل اهرب دعك اف ايش انهن عن عنصخل اذ ءامتلا لا اهلج

 نمو ماَبِمْدَجِل اولا الامم ن باول هال جرو اعتني جزل ماشخلاة كلن مؤحا تنحل رمل انه إ فا هشااَاناف
 معاطا خلال نفرتمنلا ابيلع محض اب انلظبهشداعذ ابابنلل هلال اذه رشتلا يلعن قرطل و هثمب ها فدانم ذا

 نانم عرش! ناكانّسّوب بالاعمال الب انما: كإسوذ اناوعذاغل ان امشي انسان عشس اهعافسح دس نعإاتا

 امل طز ائتنااذ اذ ةّمحاذ كه !تلاذخاو ةَرِحاو باتل ل خاف ننئاجْدداي انيوغنامثر اهتلازم الم اهنح ايشّضنم |غانيئقطا

 | نوكتنفكظ نانو ادا لخد تحيض امتل مغلاتض ةللل جو حاةلدتض عنيف يختل و خت ا كلل وجنس ابمازلا

 ْ 0 ل ام اكواد او راقت اتت نيالا ا بزيمنم م

 هذان جلافو الملاذ انعزمهثباوتمج اخارلا نهد الونعبمل اذن هدام وعلا ةقشس داع زم 1 دس انلان

 ف ةنانوع ركرلاو يشلاج حتا تلك عشادئع جال اذ هاذ ايم عج اخ:نمكملانخل اف وش اال ونال
 نر 11 ل ل وا كو وو
 | ىتمزدللاو اناكتاورجن لان ا دوج المو

 م ةاناةهتلراكزابتب ات كو باطن مرضت ةنيزحلا نام زروال :وزعؤ نبشغك شلاذؤح نب نالادجاذ
 2171111111111 ذنوج تاكو نازك ةيومم د اعاطللف

 | عج اال النود اضبسلاةكلنل رطل ةّتلؤاذ ء[تب 1 دام دعو نمور عا نوؤو شيبه ولا

 نان از عماني نفل زعر نعكيشلا يلع اضاع اهيلعَن وم طيف جرت وجت تخلو ء(لخلا هدانعزم هند
 فانا سبلة ذهل لزهتنكا دكت عنم 0 ل ا

 11من طز ماطغل اةتالوب تلال مشا ربعنا نشعملاةنال خت هز جاهنلإ يعز عد زعم خ توعلالا

 | تنل ازي نبتت اختل نمل قالا مت امها هتاف ماض كل تاد كيال ازهنناؤملاع اساتلا اهَقالاف سا قملاو

 لن ئيِبَشل ايمو نخالم اينو ست ضنل تفي زمنمؤلل اد علاذخا يلق زج طافش امتنا عبد كلجان؛ كم منام امال

 1شجادتلا نصر الاوائل الار اهنماطدّس ام بسم رمال ادَس ان هدب ةيج رت ثلا عن ايل زد حا ورتبكلا
 لل تيلاور طن ل اناني رش اءنبَلامل اطيل املا. ه1 يملا رم هالغإ ثم هشدْ او 00

 ياني الماباف لالا نالإ.سنةزعقربوذدانلا طال ة مليان تعنل تنعم نول لادا للا !ئءاراؤف |

 يضاللاناذ انك! ملطؤ !بانعتس مضؤعنم كلاوؤابلاةزد الع ازاغل انيرل امبعن ؤدهنلعا 50

 2ع تفبالجغ دم هول ملا هزل فل الاون اكعوتن ابليس هطشااو فرت اداطاذ الف هين بانهف
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 زر ارض 5 0 م

 لت تنرتبا

 رمل !ينعن عزم شؤم اد الو كلن وانتم طو 2 ءاش الازع مجرب قا بشع درلّسلف اعتماد! دز ملل | 0

 ع حل 7 0 عراد ءازراذ ادخل ار” |

 النانو هول نارا دالاس ناكل اهنا هل غل ]تحايل عضل سالوني ةل لا نع

 اتي ا يمل رم كتعن بلل انجوندابعمن2ندابع نيلي عيرتشما اكن تابع ؤ يشد عاماهشن مضنااوبتنإو |

 مح” غغم عزاوضر خلت قت هةر كلذرث عمتي نان اوشا ف + نقااز اءاومر لف ضو اجاب نك 0

 ناكرالادمائدَسَحام,اونانادايبلعاةدج العازل جال عنؤلمانلالكبال ثيم يقدح ملان انقلها اناا

 0: نعلجنْبذامزععانلاةةعباكؤدسننبد حارسا ا لا

 محك ظب اهلج اًملَم اي لك ف ساونن ل اولخيز اطعم الن ا نزتقلَذش اتا اذا[ كملاو عش لص انور

 ازاؤج, تهل ا روك وبرث لس هللا هن حفنة منعنا عل ميس نإ جن مهتعلا]حزاد ا بكم ابابَكلَم تاؤندابائباز ميس[ مع

 كلن هْرَما عنع هل وذو اجمل عدا اكبانغإن فدخل! كال مانا بجحلط جوملا اناهايصاَو اوه ل ونمو شكوك ةاشملا آن 1

 !يفاواوضدناتلا ءاسلاو هكا للا وعنوان اخل اء اْيسل غل نخ كتر كرنب مخل امل عم ممم لازم . ماظل جت كفّ |

 ضل ولابد طفش ارعتش فلة وغدا نزوازعلعجولالاَسابح اانا انّ اضعان هد اذا ان باطومجتورمتلا انه

 : 1 0 ل مم ع مم اوس ولَصَو

 م ةتاييسلا وود اجلا ةيقتتالككلاكمز تاب طع عضام لاه غلا ندا عتائاقم# تا ةدانعذ
 َلْخْياَجر جدا ثسضِنب ث جبن اكن يل !كلَمانامنلج حاجز لا اذنه انهاورْطاوؤتضع للون :جازلا هالدنيا

 ءايتلا كلان اهلج لاء فوزا رنوزعل اهيل اليد ظ خحلادتشبكل اف ئيرنع د ازدواج لع داك اقر سلمت دعب
 نيالا يرتادها وبول «قنك نتا دخ تال تتم قلما ا

 هنجط نا عليش: ضكو هدسح كالا ذل ضرس /طاراذاك نعاس ب لسَو العين ميش ناكدادضناجؤعمؤ لا ١

 طاح طولها انا رض انجاح نان او طالوت: وا الظل تضج لع

 هلاةدنم اجد عداناقت درعا مدت انّدل لذا زال بت هطدادانعز مدع بانا اذا امش حزبا حاط قاميفبع |

 ع يي يم ونسعد جل اكتمل عدقود ائجاو شفيدتلالي ناظم

 4 ل اهيا َعلكب جراج اكلّمانا ب امججوزملا انمار ااومفتالملا |

 3 حو اص ةوكذو ةولَسْنم 0 ا ل يا لععتاالْناَبْرَا ]

 أها ة نبا ة موس الكب جانو هيا سيسسمت 0

 كنضوللمي 670! وطن نسل نا مملاننه نب ةريضلن تضخ امل عيض_اناككبتل عد ظضين لوز كأ ةولَملاخسَبَِم
 ' | ممل ومور تتسع لول جلها ع اؤشلازمصل الاهل ياس جنبه هورطج الاعين هةمدنمانزخا ل وطوهد تدع انئنملو

 بو عاج ازع ها نمبر جزعبزلا 0
 يلع امومالالا ال ةناووبنمِإَعوهعل نسم رار لعبا صار تاس ع ظعوو ارجل هتمباَع

 ُهاَتَجالَوه اال اال لاو نبنمئلل !١ غارعّمكلاَو ضلنج تحيل اهو هابل دجال ةزحاقا وايت بخاض

 ال ماكل العلا وزبنمئلل ب ابنغاَور غلو سوريين: مورصطنو هند ظ بالا اضن تنال اوبل اس اَكْؤم

 فنين 6 ع ءاكالاهللإنْيؤعدَبع

 م

 اد ٍ

 ادا
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 متئظلابنَمحادْؤِزم زمّوملا دمعت 3

 هد زعيم |كرلااؤ ضان اونضاف مبيد نظن
 مدح 7 اهنا ام م ل
 5 اكسس ماوس فحم -خالعشابتعالانةمعلاف
 فطن نعا ديزل ساب ينبض ل030 نوم دار عفاش هلو وعول از عمن # عت

 دج 2

 00 اا ا مااا اح

 م ب ب



 - ير ؟(”(؟ 9” ب ل للحل

 مح مةايلدازماانملاازح
 متالغتانبة ران ولحن

 20:لوسئا هاكات
 لتلاأل انتيالودر جالو انل

 تل انشالاو اًقااغاطلا

 اك
 ارض ًارضنلارءرسلا زعل او نهوبني)يضفل زعم ارز همني طز عرقا تعز عون او تدابعجد ؟لاش هللا انمئَعاطَودَتلا

 ظ تورعينغنوراشملا امال ذل رص نمزج الفنبد امان ىبتجخاليترل الوعر نمزتكال ذل نبت لعدد رعدؤنب

 عاف ماكر نلاتافس دنع ة فسر بهن انف نال )كل انهن انمزخرغ لوهان زج غنيا )يتلا
 منصر اعناجالانوكن بذله دشن ةداعالازم كهل لبا لماما لى يال ان هنبا مع زم اان ير تصطم هند انين نسبا

 نعت امال قب زع هزيل رع علا (>راشملاو عيوب[: ورنا دذ هكا عزسن اكره رقد ع تباث الو جولف ةرفشسوببع

 تيرعع متل اهصطنل ارم لد !كجج خا الرب اح ارت 1ك عم جوبا ةلاذل اذربازعهز نتن اة عج از عج ضم! شل انبي

 لاتمام تانكي سال يساولاط
 لقتلمالاب ام( سى ب انني جذا سند! عياض اك تغنا كذب لانن هثباجي انلاةيلا طنلااموكنماكانبان

 00 جات يجزجطينلانعيتبا زعزع لا يور نودع ء
 ْ ا ةقيك ةزاطعبصانملال!باطذال نسا تلائم عاطإنسلا اذنه شس ا تداغ جماد ؟بمنن الل غال هزعتج

 | علل اداذاخااؤضاكمتتنلا لوطن اوزجتااوب الوان اعيان نإ مل انش متنا نعال هيك صنع رب ذ اسما تس! لط دانملا

 نوصل بدخاعابسئانعنزباقملاهزب زينون انها ةدابعؤ اناا اشم نو هزمت نظام ومان

 كما دمتي عازمألا !|:هتتس ام داوعنم الها انجل وعين امتشنل خا زمزهنكارب اجلا دل هل هرب بلعزعج دازعيب اجزهتش

 ا ا ولا محم بلس رات انا لغاوش او ةلاخنالا

 | ايصاطهلبن اكن معكم انل وذ اًمبطمدتبزاهكر مزج زمدحال ثدي عالورانل زم ذءآتبانحماطنعاطلاب قار ان تداول ايم ممْناو

 | هيت اذا ونعلم عوض: كالفن ال اينو هئاطتإع ئينالاغن ناب عت بَولاَإَملااكا انبالو ل انناطوةرعانإ ف

 | نتيِلَكجِنعسلاخ عمنا وداع لطم انافعبإنؤ هخمط تيل امد
 اًمدلادف كلجرسس. 10 اماسي انه انلا قتل ال كتل جي نبط ولالو فلا اوبوكذ جلاش عبشسإ ) ثغمائ اف

 َلْبهامربلَعوج رتل علي ادله الا ملناش انستا وخال نابل قل الا

 طاع اهدا الاب زخ لو رج هشبل غانل رب هلم نب اذني لو زب مط ارم انمماش اقل ظضانتلع

 افادت الكل اؤع ةداسؤلالشماؤرت 2000 اوسدشال وانو لهنا مامن تمد باغ

 |. عافندالانعقعنم اقبالا, تود لضتالاةجسءنضعخ ااا طعزدد تناكاذ التل العد تسوبب ىلا هداسسؤل ان كاين داو ظ
 | مداره ملجم ايِلَعشس ام َءافاطلاع : نيش عمطن ذو هجزبلا حانوكال كم افكت ومنا لا دكتلانل لضخ ضانحخألا

 اا اذيوكتالورلالل ؛عسلاوا بول الانعنيرشن عل امسملا 2:نبل انلا واش اكنلاكبمولالازعن انلز اناث :انمولاعشامالا |

 طئول ايزل اكاخئوكل تم ثنرط نعزي وسما 3:نيرضطملاد تل همم يس دوب

 يلام دنيز نعبر [ىنمانشغاؤلوعال ا انبجئلويير لت لعمر لكي زج ةرلانل تاج نيرَسودلر صفه
 كبة: هكر خب ولا للاب يدج نيل انسانا ودل ة ضد بام
 دلير اطمعرزم ما ةعزعل كات ةعاطارع ادعم لا هش الاف لسودلا لع [لَصَس اوال اف ىو جا صا تلتمنا ١

 لكل نفر ببز مول زمنا معاذا الجحش اذ3سورلادبع لص اصلان هب كاَمداذع تاز دعا
 يلا اَعْشِإلَصشسالْؤَس مافات يلعد جزع ءانك نع هيوم وسلا اجا ضاختما

 اًسانحَا اؤاومناللعكلج لكل عِلَع ناد تل عىنصش قاومت

 لعادل نول انديئلا موي الا رمد ارت شيدر

 جن علضاز عشا |[ ميلان طاب ونب اضع كش قوتنا وين انززعا نيالا نانا اتلازبنإ ةكوخال
 تال ا سما : ا
 منملاَوْس ادعم شداد لل اذض رج هشداَك] بعسل 'ءانغ ل ف ؟بطغمو تف اًعنالمي وفا [ضن ا عةدّصتل بي ذع

 ّصلا م 5

 ا
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 لععمسد ١

 مز دخلا مشير ادئاالا رد اذثا اك ثايب ىو هب اندم ضف اود عاكس انهله ناكل انف ءاوس
 اهل لابسين: نواز عكر نكون ضلال: ذنكلا عبس موو

 | علال ىلا نعهثياون لمع كش اماو زال 2: دل اجت عر ثضنرنم عزو اوكي اك اكتانروكن الزعتر اكن! الداب

 تارت لازما شوا ذيل ةرداجملا5ن |جالاذ ائبتناهج ال امّيداق كاذضلش نشل[. نلتل بل عَبا افون زم

 | ذا بمب وتنال بضعنلإ ءاطشلاو نطاتلاةئيوننلا عازب مالت لعل !؛ اهله ذ نا الاف افبتلإبانؤسشخ
 ميله نب حل جاع نعول ال نعزتطعزبكل اهنعيلزتنلا ءاوساهنرج ابضولااينسل ان اند هرخاكا هيلع وباّمهنذ الأ

 | ةصيرمهشا دب تسييس ييسسستا سلا

 سعب اخجل ابننا د خا تاتا انمي رلاعاكتبنالو مامادنتب

 ا ع ءاونفن كورلا جرف رشسو ل طع ورحم نبذ عااسحا ميار لعمال صش الود لا غل اذنه

 ذيع 5 ااوط الاكسل اذالاخاكازم مر اظلادخنلا

 أ (ةاَناَهضشاَح انشا كلب كبتمد ناش ابانضازمشس نإ رحتجعش اربعه زم امان لهل ارب انضمت زع

 1 هدفين سيسبب نيود -

 | لشاب نمو اطتس ل فمه! مغرش هل انااءلوزي لت بل عراشا سكر تلا ءاشبنامنعاظبألا هنعلل انباكو انت جنرع عمال

 هيوم اكن انيك ناتست ب عمظَعد دم الإ جلخ نكمل جب ةزجزع عمال زر داهيزعل

 جانا تايب تلوم ناكن عش اور نواز عب يلام ادب عال ك خل ؤدونلز عرب نعمت
 فلات نبصخمؤ وجل ز مول اجار ادع اللة ول انعاخانروورئ الع شل انط خال اذن لب ايحاَ وطفل اتحاكؤلاتحا |

 0007 2 قت ازعل زن انجز ضغل عانت نب ةيجز عرج ازعقيعأ كوه ثبص مذ ةمؤدخاازهىلا حاشا ضاطف |[

 | نين البت ناطتس ل ذهل اج تارا راش تيل يغن انس تنك مون حرج الل نمل تاب ل قن سولماناكأ|
 ظ خا يضعضا مانا دلطخل مالا زكاة شارث عواوشع ككل تعني ضل ازا عزع ديا زعفس 5 نيفنما ظ

 | ربو مانط مطب جل الشم مخل ا وم البرك وكن بكد وغالب ثكز عتيج وغلا هلم الئظف تاهيل اذ غ متبل ةشسا
 | مان بالامل عضنرااذ كن هونج خالا زك خنوغنال ل غلا اذ بخ ماا نبال ال فنزل اذان لكني نب
 | رعلاكتال اذجانمترم اهتشتسالز اكدنماهنغنشال اي وضاَةلَجل ا كالغن سار علم غملا )تبل عطول اسك سر مل خدتا
 | تلا فيلل اكن مضاؤتل از عج انكر عل! نطو كل نإ عت :انهام لو طارتشاكف وتغلب جف ايجنته] ةئان !َسلَعلا

 | اًقناولطل نحب اب ةاباكذفايّصلاو مكل اعذب اكوا ان الو حان فيزم نمنكشدقيع .لمي مج متانلاسنحوبالئيطو

 تي هد ويس مو وهما 2 كلانا

 | اقدم ماكر درت عزممتفاؤ ةرش عيتجزم عاق لارنعزم ءانغا اطاوتعتلرعملامعاشملا] ذزماكبعم اه:
 "ارح وزن امالاءاذ 20011110016 اومن عبلعل ومال تل لع اربع اباه تمعل م ماش نع

 اتا اندٌوتْسلاَو وكل ؤط كلو ايشاوبؤكلالويزاونوكو تن تلازب عكا داطداؤيوكقر ايما زتح

 أو سل اة ا دك ان ية سي ييينييسسلا
 لد ا اذان انف كتالخل مراخكسو كل اعز ساما بص ذل عضنَموِإَت !؟تبفرط ةلسسانل انبعاذ

 يفرك مانغ انا "د اج ةكش:تاهزمم ولن نيكسون عي عشا زمدبلاّصذاجل تلال مهتضن ميزان

 0 اذه ملكاه ابو زاب ضءاذنلا متسول: لباغتذ كله ذو نم ]كج انشلازمزفشملاو كله اة نزلا بولو انباع
 م اناظات نلعبلع مدالو وتل اكن لع مست ادهم عطف خ الازم يرضي عال ضن ا)تول اغدان ناكت كناذاككنذو

 تمد يالا ناهنل فانك ت فن اليولانعنست اذه! لو[ شلبال ذنب اكن عل تعم قلبا لع1 عب اناا مغملا
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 )يوتا ل ولان طنا قضنلا بساع |
 نق ايو

 | زد 0 ا دانا

 نون اجرنا انانال تاهل هزم ءالا تل نريسابلا را لن م 1

 رضا ارم دال اشر يطل موي نغم ةمنوم :ءلزكتت كلذلاج مغ اا اتسسازل ا نم اغا تملا نزعل ذ اخَومَر نم اننماغعف هللا ظ

 الا يب اكزيوتك هقول ناب ضل اتؤناتبتلاو تنس نيزطااضااكاماانخ كانفو اكلم

 | نانستنالا 0 ا ودعا امس زج مسالا لا ةراشا نطمودرَسل 0

 كوع ملاءانحالاز دلومم اتضازكيرل خال لييبا عد اًضلازعب: وشل انضم عفن اهندبسإطدَع
 اا ا ل م وسم

 | كاذاكنس الايمن زخاب حراتم ينسب نعول ا ذل |مزباز يرض لكؤ دمئاف اهنا رش اها 00

 | شاناولّص ءالكؤزةانببس احا زكو اهبانيشال هزخز منتحل افتزاكئاو] يور عش ال انعم انيإ جؤووعتم اهنا

 اهلثعز اهبغتد بلع جوعمشب ا كتما رجل اية انافملا م رسان زل زن تل زيا ضل ناو! تضنبل اظيزانبسس نحل انمموميذع

 0 نو اهانة نشا هنبكرانالذاؤنا ناجل اهلك انائتازاذ هامل اميل اط اغيل لزم اهشوخناد

 معلا ا إَْخِاِدَم مط طاع اود عاش انحف شفنا اكو بك ةدوبانل منج [كلوذ ارب كداذس امانه فساد

 4 هاجت اكوا ايلا لذ د اكسب طار اان اهركمورتنلاذلثاغزمب نابض هن ئش خنت ةئيتح
 هدوم :مازخو راك اة وطاؤخزعلنموطنزعازكهو زجل !ربعصةعنع ءاكولبتس ات نمضي كتبو هداه ) وطرب

 | مزلعدا امن دنع وشن عبجاؤلا عو 1 معنا ذ اف كتير ان وكن زعتت نكت ويسرع فج ردع

 / دق يلع لول عكر )عدلا اب كلا كله د فبةملعبن كلوا لهن بلذاهلْ الارامل [هنش دنا ث ناك
 نون نكمالدسال ناك عملا اهو نع رباه نامت ضلابذ امن ًانيؤبت لنمو نازك عرضفلا

 يتزين عا أك مان الاوز اظل سبلاش اعل ًصاذاذ عجل ا زماو الإ سمو تع انْ عدجس الا

 عناكب لنا دش ازا ننسي اف ميلك متضنب سال نما نموت اذلتزتا ا عاجإ تلا از عنب نازع
 دشن امعبرع ئبلزع سنا كن اناهتلادلزعم قزم تازعناغنلا تل عوسبهنئازعت ع ميل انو اهنمىلاعث ها

 الو علال بيرضالائاخ د تخساتا رس لناملا تاتا نجمي : ا

 مدهش :ةدعن جن ماًيلط سا الو اًكو زحل اًعيْسسَر 10 ؟اذازك انكر اهعطنمن

 لاف رن عاد كعك ]عمان انح ته دن قب عشادبعؤب ال الاف سف ترب ا

 طم فك دال يازمان دس نهارا ارجل

 ١2 8اركا سنجاب نئانلاد كلج جاداكْصاد ادرس اتش تضر اس سأك
 اكلاتي ع اول وازن نايف كلج الج لجن راناز ل نم مول نبا زعناكتيزبا د ب اهةزجاغتلاهلَا
 دع ارّبع دازعن تاكا عِلَع ”اةدعئ ماغي اىداؤمده جل تزتبلعل اذ نود هيلا لا غال تزن ات هب تدحلا

 اناس ناهض اعراس ساَوَس د لاند شالا لاظف]سراءبدةهغ ال هجانالخدت تايؤرحا

 شاشه ذاتلثس فاز لان لع شبا ]ص شالو الان هاا! نم انوا ةنتانتمفا

 أ كنززعمتسا 2 انشا, نه ضفة اجزم تملا نام ا

 ةقاسخ و هدانش هيو يش اكاذكا خو عي كفانا ما ضباة دلني ضال مدع شاربعؤب الل ةّسضدأ
 1 0 اع كد ابا بك يعطجع : كيازاة لا فرباطتاضت نعنع



 جناح لعنما اذال انلا؛ انتل عزم هلع تفر ا مزح رع ماا ارت قول اكلك قلا اربعو باد اًيَوُدلَجا

 كماما ]غاغا عرشل رجا اهيلطْدلاَت اف نيرشعل/زياز مدنا كح |نبجرالا بار بل دون خمرزعشلا انكرنحن ل يودنس

 د 0 اع ا لوءالونه كنع عدو لوهلازم

 ةشلان واطلاق 16 ثم و 4 رس 0

 7 دينها حرجلطش عج الغلاة راضازعر نعنع نزبكو سو كولي .-

 ماتا زان كا نا عرجتمأ كك امال يهلك وحاب جازان
 ءاجاذإدؤب اجلس الغ فم اهنا خئاذيمل اويل َج نعبر هتان هكا مؤبةلع مداني ذائاذاداهل لنالاةطتباط شاب سب مازع

 تهت كبل ءاناو ردح وبان ابل اسلل بليل متنا ل عم هزم تل :اعطعلاغلاةنوكتل اد رب كلذ لاؤزتتلا

 لوسادَبسلزعحاقفل ار عورشال زعل منع هع [5 ايبا انرْج ارت ناكلن افمجمل موب تلد لسخ ةغاَولبخةَلْسف
 ا ينتساةلكل انعم ارح اا ةجلفتيعاتاكب دمك بط ا

 تؤلطنل نزلا مدلك نال جزالفض رشا ضعه: يسال -
 0 هيوم ص1 تك م هز تنجح ن إو ذر ْنكب

 | ناعلعنمتناد تك وظلذلمؤبو لغم. يجشنا تف : مضترش كلش زم مؤجل ضال تلا كلا

 3 مس احا سيصل وضم
 ”عدزمق انسي نمو علق لؤي ازم طز عا فغما فلن تانط تحنافا تيرا ؤكتالايامتيرضا كلا
 ا مباع ةموبالاءانالازعلمإ ما جيلان دنس قلك موب ) ثمل علب طنش كالي مب ن عن او طبعي طيس

 ؤ
 ا

 ظ دق م ناز جزا امنوا تن لطدنعت 1 أير كل نعتبر اننشاق عوفارغف

 ده ادبعوب الغلاف ان اطل ضتبزعن افزع هزيل لزعفرملا ملل ئضؤوللازالآو نتعنوتكل اذا لع داعز د هزمنركتو

 ا /اناهنعتن اول ادانعا' برم اوه انهكنالف تيجي انداكورثس نا ضو انديه نا اوضاتم

 | وعينا تمل عت اربعة لزعزءاجم زعتر اةجزع زبلازعمسلا اضاع مرع هين ص | لامن هد ازال اهم

 اف شين شلنيايزلاواًبسالواكوز ها تاتا انتقل شاشات شاطي

 | ةشلائّهد كارم قم اجانب وانا ةدبل ثأر كتي غاخعا اانا تاانزم
 ظ | كعاجيئلاز جلع كان تجتخانطبنعنالة نان طنا تا ا

 لضافوم ميق] ظنا كماماَوهدكانا موبار | بوم! لليل عوضا ) ذل فلتين ل عشاادبع هز عل يون عزم

 لا ل لن نكح تجاغ غر : كت اك انس: لتولبرهّتل اتاؤ هتلر عدا نلنعئ ضم وتشو نؤومكناغبازملا
 مصوسنامز ةزحالاداننوتك] بن اكمالو زول مالا لوطلؤ تل الوطاما سكى اغن عل ةدفاكابتشل لو اَوهامتاذ

 | لقرضعونعلالز ار وطلَسع لا جلعش قس شال هلا يب راطذال اعنا عج جاني :لفوصفاّماو

 | الفي نكرم شل رتل بلعف د اصلان اذ ميه نر جرتضعذايلطنم ءاننم ءلكءانبو تعل اطنإل ةورتد سن عوضرذ باطن تف

 هعيش اج ويل لة مزعطانسانبازعيتب ازعقجنيع بجعلانمخج ماو ٍتتلاَءنعوِعَريل ثبحل او هلدإ رمز ماما بنجر

 2 اموت جاز هاروت تن تاسشاب

 زخلملا ءاداثإ عمل | ىو اكمضلإ اعل امن مالا ضلازعوعر ادد ءاؤكاكاع او عوعولاو ةوعل رص ل خلاط

 من1 نبا زيؤلاذل ذلاتلازعد] ازعاج بازعو مق زعغتعلا ماجامانجا

 نا تاو رارعرانخلا تبسم ازعيند ع ننداةيزعيتباز عع ثور ياني خنين ملع هلل ازهزفا
 التويم صا هادتعش يؤجر وتتم اتم أكدت اسكن
 داسلا زمان دو (جرت لم ءذغ اناا وطانك عال اوربا ايو زمل فل لغاوبْص | ان اوطاند ارب اطقاوبص ملال هلا

 هةيميك



 َورلاَويلعمثبا اص الود اذ اف ل هش ار عد رع جترالا د 5 عيلع زواجك هلااوش اوضدازو يامل هع

 بعضا نذل المزمل اة نبتحيل عزا زعيبجلي غيزعاشنلازعناننال كس تلازن نكت شازش برغل
 ينجلي انش الاخر نزلا قش ارث ا: عوازل جدار انش تاز هم رعد كم انانيعازمك ف
 0 ا مّيلعمن يزف ايم تحاب

 ضو اكراو الع عاظزاكناق مسح اهدنعهضيزكدنكل مسمن اكلاهريككداو هنا اًهارلا الو هنداوي اللا

 0 نرلاةزبن ايل زعم اننباةمز هت أ كاكن

 باسل طابضلا 58 هوتيل مال اهر هرعاذا اوناكركل عع بضل ماض اهبتشم مل اغانس اكراهتداّواط الاف يونس ءابص

 11 ا اسوا طمزتف لا فيرتكلان طل اور ضم ذاؤتل [ضْنبلا

 لانا لعمر ان عنازل عني عند اتزعر باز عإع هيلا مويىل اذن متداًهاضر اولا اذف انعمتل نصمم ءلزننم

 11 اّبشخرمدص اةنبعو هلا ط سؤ نتمني عش لير بع جلا مزيكا نتتعزك

 | قاف امزعجتل الن نيرمين نسم مك هان اجارتوطحش ادع جزع كم ع دوب ع
 ١ | ضان الهنيدبسسنبونعزع مايل زج لملا دبلعت لش كَ مولا اًدحإ متل شا الو نزعت انجي مجبا

 ا .رولاق هللائوع:, كبصؤال ةربزخ نب ةربخ انني تلا الاكاذلا الخال كلل اوتيل عش اع جازع
 ةدابلازرطشلا ين هزلا مزبنبالا غائهشم جانو عزنا تكع تف نلوم كوالا اهيجا منعني الدنا

 جالا دضاا# يلع ارب عبال ذل ف غفل ا دبس نيو عز عرسك د ل عدبطج نجل عرعلا فج ار عاسع

 دنب لاقت اشاد انزل جدلرعليزازع باز عا [5 تن
 عيل ياخ كمك اوغلو ميت لعشر بعابا 'شم«ل افرك بد سرع تلاعب ا

 .تازعوتبلانعفتسلا [ح عوولإال اش ادتعانمل اننالمناف عتولإب عيلعل انتدَهز هاهإتل نعش ادّبعُعباانظعملافن ل
 نب ننحنع حزب ئازعهنبنرازعتح أك عيا هداج اقش نات لرمي خل ذا مضض زنا زعل اضع
 0 كاناكل اف ةنرياتل نمل ندا مولتن لع هشاد عواض كني لازم ؤلن امني ع شادبعت كك اذن اذ اكل انعجَس

 | ضاناكيمجنت تنم نان فن اكلهئاظ ل اكرم كبح ضجه لكل للان داني نك
 قانا لانتزاع نا ناصح ءالوه باو جرو فل اهيل عقر عتوتنشس ارم

 ادع الانا نو توي اريد ازعبائ تاز ازعاز عم أ كانا عرضا عوكل لعاب شا ان
 مب هندا كت ةزبرباشادعلاهبكو هلا كيت ائعرشغ عرول !ةداراق ازا عا سمتاوال اً اتم انسب ددك تح
 لت نلَعْسادَبِعٌوِإِل هل انروعَس جازي از عالغل ازعن اجار عد ا رعتع مترا نستلم الالام هلو ءابلإ,دتبكللا
 | 1 ل يس ءواَصل او اشجالاو رولا كتماوربل كت للمنح ساتلل ةاط اذيوك
 ا ا تا ١ةزجزيةيعزتلتم
 لاذ باز عين هاَّيإَعْنعيلمعنبازعتمم ”سعرذاش نمل لاؤ عابره ؤهزم تاز تاق تعش

 ا ا ورببوز َعئلاش ارتعن متع خر تلاع شارب عوادص شك
 | اساطط تاكتالذورنم عرئازبغل انا نوكنادلمال2 ل بدنم عَودادَحْإ ضل اكلذ +ناكو نويل ةاميوممو

 جزا زؤر نب ح12 :جطع نعد زعزع أكو دضا جلا وزنا الط فعند ل تجيز عقد مهم ٠
 نيرا 1 يسم حاوي دولا نيل انوبعالةزلتلع ْ
 لاكءانَيَشلاو عدلا اسوَينلا َمفاَقَهَر كانو! نبلاَسلاَو ءانهتنلاوننبَبَصلاَونيبِنلاَصميِلَعمسد انامل

 يبان وزءبنل الل تال زفجو ا وانانيرعلاذ طلع ادبعدب|نعنْس اصلا دعمك, عل سل سنع سا(

 دفمرلا هذا انه لاول ازبار زها: الفزع ئباذ اظكادن هتباواجسإ ل اؤم كانت تر تر يزبك لذ رجلا وعلا

 ا



 ْ ملاذا ايجات عر عروبالا شه ادنعاعل ان الناد اهنجار ع «اداهنجار موب انلم مماوبغاف كحاذراو كك تحل كت اهتلاولاف ميل

 | ' يت انلجع اونبعافتلثلو |نثم لع ءالوتمناكر اهب منا مهرب افا انبدج جب مل كتاهداوامارب 'داعلشاف فج

 ظ نتا ماجاناتسانايان الملاذ اذا كثمنال م سام لمجاذب يدون زنلتااذاو اسم

 ْ لسة وكن لواظلا ياقلب نوتكان الزكي ةنييذءالل عمان اونيدبال كثف نيّرادالاهءابا ءالوئو تا لعمادا

 ظ ا دنا ةلأأكس ولا طلة اج اكن كت جات لغم
 طجيرالا دو -سييسم دياوونوسسلا

0 
 ْ دست نان عل عمائر زعم ازعتم نط عزمرضإ كتب شادبع الاف رتل عج هازعةرانن نع

 ا هللا هبازعم رمل زعو شالازعل هس نعملا اونطنئ از معةد اعل الّصا ناله لعمَجْو ب ال الاف ازعأ

 ل همس ها
 مخل الل انخلاذالالَسائالكاالنارجتا مكلد امتنا انعتمّص ذا )تهنئ عمت جو الشمل اذن ابكي انعنامعبا
 اا ىمالانرفكا سولار جلع نب لصد اود ا هرتز تلعش اربع زعتر أك جزجو نكت اغعزملضفا
 هلت اصش ل سش ال ثمل لإ حن كشاد سدر أكن وكت يبدا جرملانطنل انرافوج

 ا لانسان اضمال ا نئنل !::الضعتبرا ل رعب جملا خطب ١ نوهت نافل انبالضمو زوم ادْس ذل الَضل اكتبزعؤم 1 عنمناا

 ا ةفهزملّصفاهدانعزم اويل جزم انانشمو لانج ادن ارو مزع ب اضل عزام >2 ذل الّضلل اًيبسيربه

ْ 
 ظ ىلتن ع ول ابجبز وضنلا زعبي ازرع هيل ازعهتسلا

 ارنا ةدانعز '' لاول تيتإل عطمج هز ع مناط زنون عزع ربع عبس زع ؟كن تل عز عد: نيكس

 5 ىلتل نإ لع هش ادعببازعرونمس نا نبا زعب ا يازعج لإعل سنع ةعلا اكرضلاب / عدم زلج دفعزم

 0-5 َنرَصلالاو لَ نْيَسبل حلل اسفر ل تناهط اب عقيع هازع كني نايالسايربسلا لاف
 رت ةنايضتياغ عشلا َءمَس اربع جاز عاتد 5 لص ولن اما ددسن م ساول اذإز نكن امال

 2 ضان ساو ارا وأ ساي اعتار دانا
 1 نعناكتنازعداملالقي ازد زرلانعهرسا كولش بتيزي عمم ادع دنع ضفل نالت عن انسنب يع
 0 لسانا وعكيزل غالبا كانا ناو انصب يبا نادالح تجوع . دل وم لجل نع با دشم لائم

 تا لانامو دشحيوو ٌبالظ هروضيزلَ و ساوربتش سانا يرضي نبمالاقبدّصلا ثنو ناكا كس عشمل لد ساَورْو

 زكسضنا ونطق اؤبص اذ بع شمرربضل ا دللزكو ماب َحروملَسرافاكَكل ام ناكذادْاكبعيلواذلا دابا خبطعهشن يمنا

 نعدلتلازعج از علع هرعب ايلا جز اد سبل عدطه ادن كان دوب شمع جا طاب نرنبانا تلي اذجفرر تلا لع

 ميلعل طرا و اشبع :ئكرلاق نزع ةولّصل ان اك جزمولا] هدانا ابتلع ادب عز عاج نب ازع مج نبش اربع

 .دودانافرنعورجيزاذكجالص عب درتبلاو ةوكزلاد ول تملا اة رنلئ ننال« ناذلل اكلها ل عطض ذا .:حازرتصلا سيو

 ٌداكلاِط عسر مَِصلاو هراكلابزو 1 يمال 1 تهبل هغعج + نعنازحنزب ةزكز بكن بازع عكا يو نع هن عزرا زعتم

 0 اًنلإلْفَص اْهونسَو اهتنلمّسضب طع انف اذ اؤيهشلاو ثانللا يزهو متعود النحاس

 "هلع هل فوصل لما ضن ولون انته اعف نوضنانغلرإ ن وازجر ان ازمؤنع مئقيمملا مؤيناكاذال اهل تلمع

 3 2 ل ا ا

 | 2م الاخ نحال رحال دلر عن انتنيازعدخ ازعتيأك9ريانلزمنعاذاز لاء قرضلا نسا تسحر اتم
 اهشركدنزكوكدلاة بلح وزعملا ءتحاندن بقل ةزمزتحا ة زجر تحب تمل ادنهيجم نإ يوصل البلع

 | ا ل

 كافي م ا ازجاطسلل نوكسإ] ورعد مرحاعربصل اكل زم لصف اقبح شح

 نتيجزعدبعنبازعتعأك شاد قع حج هلل داميزع عوولا:ئبصلا لصف لج ز تح ءالبلالوبتسجل نمل ل هلت نلوطتجوا



 لا اا مى

 ص ”نملاو طورت 3

 3 لم ظلاداخذم رايح

 ا 7
 ةزمزمز كاك كيذا ثودذملا

 رنغإا ]تاهيل . اظعإلا

 بنها ثان امس

0 

 ال . ماو

 لبصعدبصلا ونهب هزت ربما ل حطمت صح ديجتال
 جل نيب اجرت انجتل نبا جرد دانلثءل هلابك هر عر نجا قروب لعصر رئصخ ل ان عبص در اظل لعأ

 هللا كبلز وس زموشرشل ابان الا 0 0 ا ا
 | اكس اغلا نمد ادغ نأ نم دل ضرالا مونت كندا ول اجدسل انئب اطمد عضل

 | اذاجنهر اان كل مزملاةرطلت لقيتو 0
 000 هامور ان! إعهَمَت هد !مزجوضراذا ثَبضغلذا تفتش اذا سه

 ئزكاركاواتركتشالاة هالوين باولاركاضاوركدتب العكد الذ الذ اناؤطاكانش انوه اولا نلاركوعبانمدانمها
 نرخ اذاويخل حفص وو دبل امال اذا: الذب زم ضب رض نع اذ اقطاب مؤ ئقد ضيا وال

 !ء | جرعة رمضبز نإ هلع شادبعؤيا ةرحال ومَن مؤب عك لاهو عز عي نيازعقم ئيرلرتبل مطاط

 | الالتفاف طداداذ او نر اناني كبس اذن سم انباع ناار جرا ةفغل اوال اذه عمنا
 | لال نل نزع سعات نعدتتا 0 ا يا يب لاش هلا

 باين زعيافنتلإل ! انسب يجزع شيع زبازعتع :هلارجالشملز اكنِلوبَض البن بضؤلا زم نبازمل تبل ع شارتعفبا

 يابا ناعنماطض كنون نش اقل ةلته6ش اهئ ز عن ان. زعن اؤمن اقعد اننبةعزع

 كلاش شال وم ِةْيلتءس عش اربعو ازعذ اسم جان اي ازع سارع مب :رازعب دع أو مهن مهيعستر الضاوي عامل

 زتأكيان ل ءاهبانعل تيل ش اربط د ازعوقج جانبا زاد اضاالعاو الاف اهرب لعق وبما اوائل اقيإإ

 قطبا لعن ار مول طعن وبال: ةذلزجضلازاكوال ياه طضم رغبوا تغلب ج اربع ل هرعت عرتهيعلازع
 دج اننش ال اذمل اطلع لص شاول ل02 هشاربع دز عاتس نب هتدادبعور اق از عناوغ مزعن اغلا 5

 زان اًنيذ اهنم غطي زم شلل نمد تت انو نقض ذاهب إش عمار نبطَع ايزو اهنسنضر |: امه خابعت رتب املا

 انتا اننمش انوع تبلعش اضع النمل نام اونئكتلمرتدنم ةكساذ تبلغ اول انهخشل كيطؤإض) طائجشمنم
 هةرنفل مكفانانغاَي : دع اص ايجار بل اناك هثدانا اول فمئيبصم صمم خباطا

 لج عش! بع دار عتجيرمل انعم اطيصاَسل زعؤ وكل عيطلا لابن متم انخازلاناهإ تنال عش اربع لافت شلت د

 0| 3 ل7 تاما تدوم يمت ج الكشك

 لص وَبإإَعْددَِْوهَو ضبا ٍعَصو نفل العم ئيوهو فضا وعّصخن اكيؤل كلذ كدا ن ضوه عا اكنبدل علرجتسامألا
 ٍنيزعو طنلا عقر نف ان تيؤ اساطل | عيت انعَازَعَِع 2ندَص رم اف َكصيب باو هشادان يعِلاٍلِعْيدْفِبَوهَوُدْنلا

 ارغالا ذر عزم زكا غلاك نفحنل اد جبال اوزيغا غل ال اح قرصا ذ وا ايا ولا است
 رون الرمل الت: لزم ا واهس اربع عز عد اهنلاوإ رعب الس جلاد بعز عن إل ارعباطط ضجر ع اخ نانعبماك

 قانا جْجال ا م ع دل نسا أح زجرضتلا شاول

 وب |لب|ثؤإ لتمر إنتر كد ان ذايؤلاءزضحنب عابم قاد ا جكبصماإ مل انت دْنَص ةلومص ذاذول ارامل بسلا

 فوات اكراو:إ زعم ينابلافدهدْنَص 10 تر را

 فيك اذ سلتجنلف ايبا انسب وج اناث التل! عش ارم هبارع سس هل هك

 هلع هان جات ئلإ 21 م جا ع الانام اذ كتهربتص |قامعبش انما
 ميما غسل ارا تنال تبن والم الل اضن + رغدان يوم اذ نرخ التتار بلع ن بنما مال تل لا لع

 0 اشيا جون كنار تنل نمؤل مالا فظن يعدم نوكأ ا ونخ أها عفا تنَصْْ نموا

 لجوجل يروم الان ضر و ملبصلاؤتااذاذ اكرر تغرس رس ألان اذاذ اند زم ال اذيرنمب

 اكازصءاطا ام دش زمر م لع وتنإ ف نكن اف



 جرحا ان اممازمإل نالوا ل امراه زم ظعاوم ىهتاضخعنلا بد نإ امس ذورتكر مت قو كان لن جنل خلان جوع
 | يت عزعضنلازدخ از عناتشا أك هداك ا دنكا ضن رام هلل اننمنر ضن الق طباخ تم ز اهل اف جرخا ف زان دطام
 وانا جر ماكر يكس نلت جمان ماي

 ملل عزج عزجز مناد البل نبت مترا منح طبع ادن جمال ذل خش اذ غصه عجن ازعاهتمال ذيج ن متل ازع

 هع د و رسل مع ا

 َتَنَلا آل اهشلب ان 3من اكو العنب ك انجب ف كااذاغرسج مولا مفذا ملال ودنا اننا مع

 ظ قيبجمتلنا لهشام لان هتدالزناف هدّصئاضف اي هؤمددمظملإب هل تسلا )جلع مشبع ظع طخونلاااهشلت امواؤص

 كم فاذ نول وقل احزان ال خرج اش هلدا زنا غتللنيل رز هود «ؤبنكمت نيدج انس ازمزكو دج خسف ولو اب كلذدَص

 هلع مزلاف اضن من |زتح اق ذئاقاؤ بنل علع او ض تلون شمر تنكر 5 نك دعت اس إبإنيللظل |نكلو كنئينك
 | ذا لان هانز نيف كوع تصالو وزعم ظضاك ضيوف بصششل اف ءؤبنكولال ل شاه كون اوقع بشل اضن ذادجلم

 |ةلايرع قو لازحل د15 عم ئلونس ان نعبض فرو زمان تماو ماندو اجنبي بالا ثاؤلعتنلا انها
 |ملاهلعمشبا اوال ة الترس نزف! لسانا دش زالت انقىلا “ل افو تصل اباومّصعع

 جيا زد اهل لس يتم تلاد لكنت هل ننشد ال زنف لكلا ننشر اكتر تجب زهسارث اكن مالا زهرتشلا
 أ نيكل قلنلرناغنيإشل الانف لاننا عا!اةماغن ةوجا ولا هلَعْشِ]َملاضَن وج او اكاطو موعد نؤعف
 اجدع هالصور ل غش مدن مو هع مؤلثفاةدتو لك لاء د اوزه هز مخاةمدزخو موزع كح

 0 ام تام ني م اسمه هزل خذا اكو باو بالا هلق ئاَجَ

 بلان هكدزتعملتلا ناهس زعفقسلا قانشانم مانا ير ؛راشابالا ننمل زنوج ءاساو دج ضال

 | عّسشمططنافرل دول ممل يزل ف اذ تين اببَو لح 0 تا لرعم ملا

 | 0طن اب تقنين رعس تتوج طن اا ةدنبج .لكيا انت لعش اربع إزن

 0 ا ةذانجلا ةى زنا تينشو اة تنلاعتش عاتب هان انبي دخحاؤ نوما ايمو رز اما
 ةلبيرالا هل لثمأب داخل لذ كوابل البلا ذطعنبتل اضن وإ الع عافانا

 يع م و ا ل د ةيالدشاوم] غل نا لعشاببع

 ادع ارش نعمل نيب وطب زعط إس إز ازعل عنب يجز عديل ا زعم ا
 كاوا هوايا ازمات بنان, شان اانقباركما تأ نري كلا اهلل

 دوملانلان مالا اذنه داره جبل تقفاعبنزعت جازم عقل ناكتاداقيسم اجا اهنمركات :نالارازخالا

 نضمادجزعك اننا يعزم عدم نب ازعتم جازان زفغ كت تان دب عطش الفان سورا يلعشإ سما

 اجار كتلاذا ءاتللل اذزالن را ا
 وليل ولسنا كين م ءاذتن نال ابدَسْؤْسا ايلا بخل زم ان !زمزاط اقل ذم اين كسل ارعكاذا اذه

 وع 00 هد انقل زال او شضلال' علت مالا اعلان

 مس هنن هر كت ]جمع شال وم الاطر كتب لغاز مل افرع ادن عا زعبتصم
 سطس سدس تدوخ هوس

 | (جوبالا علاش ااوّبض امش او كون لعاوزفاوحلل نزعَو عيلان ونجا ثنكلا لاعب وباي قمدع ماظغلإ كلانا

 | انلوضلالعاة بطلا حاط اختل كزل عدا ت الافغ لال سور ا ةزانجو مهران ل مش ادبع دز ذن عش

| 
 | هلالج بالعلم ئجاّماجيتض هلت! لاش هحالمتاالال افلم يصل



 أ نيدو دضز 5

 يس 22 بج

 تخلل ةدلسلا د توتملاب دكرسجا كاز اةلاخ كب مئات تشاد 1 0

 8 دز زجسض زعم زنا نيزعدن أك كرس اند ]قدالع اتش الوم ثتغنتب 1
 نيد خرم نضال هلي غغشو كنغر يل شال وثمداب كلا م ا!نذت اعردعلت ةداتطع شاص رئي ناكل نر

 ا حادا عج دس سو مل او عت! ضدنا ا ا

 | ايضا رعد نع وتلا كل ناببلا تعو انك انتل نبط: فقتل ]جوش اذيإ ةشازمشلا ث :لمل اكل عانلزنا امدظ

 اوكا ساتحلاغ ل ل ا حاس يسدد وم ن

 | فيان :تنرككملا نتابع د ادنعد عتب منعا منبقيعزع اناطعا جي زع 2: زعفقما كه نلارش كتل وتلا
 ْ وكم - 2 مد ارجعإل انعم ل اذديزب ني شع زع نب تجني لهزع كنا © نيملانل احر اليت !لؤه كتل مام

 ١ تاذاض اج: طلو رمت رمز تا كم أربعا ١ يخل ان داّنعاَسَولانعنانغالا ا ع

 | اظوكتنحش ارك التلج هنادل انهشلتج نلت غلا طن دما اظغ ايمان اهبل انهن فو حشا كس الع هشااَمَدد

 | دتراكلاةالكج حشا دبع ازعاج نمزع هقينعمياذل ارعينع تب ازع يحاك ثدي لف عمر تائب لع ما دئعوبا
 | انيزكرعش خلا لاغب يرش ككعدتماذاع ذقنلا ننبه دخان عتيج ما تلعةداذا بوكا لع نإ قضم

 | ًاتمانم الز ٌةكاناطتس رمح ومنع ءاق انجل استعن امناكراعل اوله يلعن ادخل نوط انش
 ٌْ كؤارم الجاد قلص زج زجر اة فرن لخن ملذات و نبال خش ادا لا دعا

 | انعاش منجل: اباَدلاو اواتالل وكرر عل ومين ابعت اهنا انج هئاذ ا !ًئ نيب ايتن اناطاس

 | ضاؤك هرؤيظءاوونشا نؤكد ام ل ا ل

 | ةظئاتسستبلا اناراتل الخدع فن اون اكاونت اير اطدخ زم وزندنعل ومن اوزبال اتا اضّبس اول نو مباع مْمون ااا

 | للك ارغلازاككوكتدض ذنبا لع ادهن لوي تنل اعملعر تع ابانغم هل اذ دالي تع مز عدس «نيازعتم رثبالا

 د تالا د ع 0 ود تو
 | يضع من1 نعبر وب اكعزع انهكمءتاالا هلل انف دربكو ا كرهد يبي عِلَعْشارخ تان ةلان

 انهكش م الاخ ااه ب َعشاءازعلا غال انعم قلم نعت زل مدان

 ] بكايت يوك كاش 20مل عوس وم كاجو عش جوال الت ل عش ادع دز عمرعف غنج

 | مانجاضس رعت جلع : 2 ,نالا يوما( ةبنسن !ناَوالاب ل كتبإ كتيز رسل دل كتم حخ

 كانه ءمزمدحا ةلَسئإ زمنا وج اوس هلا ساو ناو زال نله َعفاذ اال عنب! عن كلام تفر

 وكتسزز ع منومطنل ا. نبةرانلا شعم كتضر كونا للا زمتكا كام د اذؤ شم زهد نيل كاهن ممن عر تطل |. ذؤشملا
 | كر فلغنماّيشاخكلةزواجالف الايد قرنان العانس وكرزبال ل كتر جصففنلا» يؤهل

 واخي للا نال التف نب اريكاول عسل: زعظ الا يكل 571٠ دابعكتزلّيسنكك ةاعكتمات
 | قدمو ضملادكتلا ماظن حش ام ل افاتودتعملكب اًسانئاو يلا

 | مك وزتحإ زومبا هاله طيز نع عبو فلازم ني تفاؤل انااا زا
 2 ا م

 كفاذاتنانهيقلادْج عوض حتر ابل َع اههركشل ادهلو ليال كب كرش رو كت ء اي دف انت ف ئماطوا ف اطؤانخ نمت

 ناحتش ادعوا ضمد أكرهك ول! الذ خا بلع هش ارنا انك نبحاوخ كنك هقئذأا

 | ابي ىوشا رسم سوفا خبلَع تصدق د لاةقلا اًروكتس اتسع اؤب رض بما اذا لوي ع جيناك

 كلا (> دولا زم مكه سغنرب هلله ص واهو ناغتس هناي دتش نال نه تا ايش ا عار تامل عالَسل



 2000 مس سس

 أ ءاتبول 2 كالئب ا اعزاذ اعمل امتدديل )تملجن رنج: ! بلا نظناذا نيل مشلتل نال 1

 نإ تلال شد ادبع جاره انكبل ل مغ جر عن! انعدم اور ن عرع رض اهني زعدتج نو ابا ءالإل اكل ذ تصمت غل غزمل لشد |
7 

 ١ طن لنبي زلالابب ال ا يل
 تالف كنلعش ارنا باهرا تاكاخال هر ع شداد عار ا لان عن اثجنعدئملا 3

 نع نمي ]ب ميلع ا الو كلذ النبل انهزم هوجن اال نس اننمظ عل كاد ازركا 0
 | هةلَبلالَم اباَناذاَلَسَم ءلادةلممتدإ لسع! وس 7 ردن تاكا 34

 يدم د وم ,سمْش الو شافو

 يو مو تيويتعجت هنو ا

 ا لعشإرب ءه!رعر عن ني زعناقنهنعأكه رض وت كلإ كتهتد كرت م]جوٌرعهطازمعاذاغبب ةرشبخ كربج

 اةفكةناهشإكتب : ل عهتح مضل لزبلف اًكانناكناف هب يمس عل ,دعشإْنْنْركرَجْ) ؟ةاذال

 | نعبطع نئلعرعزتلثلا ديلا مح هئدارهج هي عنخ مضل ةدديسزل ناذمسو لج غن ع ضب لف غمتأل ل زل الع

 باقبتات خقق لاكمال ناسا ربان زعيلخر و قنذا طم انإ طارضس ةلجملبز كابا عّموبسا ككل اورجا زب ام مزع

 قوزع ماطلع م ا و ا

 ْ نون هتيم 1000 0 هيي ْ

 ثم (ر اه كتمرس نلوم دسب أس ب تضخ يعن فاشل 1:1 عق الا |

 | ةطكلاو هلال غزت هز بدكم للحل شارع زعير زرتمزعم]تلارعي يزعتتسا اح ١
 آ لاك ةدن تاغ انتل سوات وخان صامسا سنن وهشتسا |

 زك افاندلا كساس يطبرتصل اابعإ يال اكتر انئمش الاذا ميلعمس اديعوبالاةلاذ الجو | عك ازعاعام

 ] لاهم .تذ غتر داع نجيب نعنع عكا زلع هوحاكاو اجو تننل

 ا ا ل ا ل اهتماخف ةدايلإ وعر عساتلا صفا

 ل ةلاهرتسا لمح انش شل امالَس < زمؤ نعد از عمنيعزبعت 5
 مم !:ةلتدص تيان هيضمش تل «ميالذش ءدابن نعكَو زعبل نيكو ةظعمنيؤملابزهك

 كما يلعن طف او 5س عم تعط ا.د دابعيزو اين إبني المان ف ممن اكدر 1

 قناته هشباذ ال ائال اجحال اذل التل لع هز را 9 داع أرملا

 ههاللجل عز مالاؤج تزعل عفت اج جز عراق نب ازعمل انضمزعرزنمم كيك زعبي تيعزع فلا (ج نادل لع
 اس دل اا رع نه رض أو يللا نطيل ب م هنادبلع موالي جزم جوع

 ةلرعريج زعل نلازعال نهر عينع لخت ايام العم واذإ زر اتحالن الوم امئلعمش اساولَصْربَس اء عناكل اة ل تيزي لع

 | يبطل هاجد كون مِعَو قرالع ّدهاز ابتحالز الوز |ميلعش اناؤلّصر إل جل عناكل هل تار لع

 ع ايضاالسَولاو نعش لش امص لافتا عش ادن دازم يذل أك يرش نادت سدعتح
 يع :د: نصنع مسا زبز هجن عي ازع خس! [ج ند اعتب شزبانلا لل زمنه اورنكتملار شيلا

 ١ 79 دا اند هريدرتعل ثنا زون اكان )لع شارع ؤءاثاغل اف دلاخنئن السنع

 | هلاش اهمال اجو اهندنوكسس ل انا تال ذووبعللا كات اعل 0

 ّ يبلع م جد عمكر اجا دا عنأ سنيةيجرع عزيز كقع أ 2 ٍ او ادا ادع
| 

 , لاك فوكفش ادابجؤلاط»اندابع وهتك :ةيريواولقفاهزبثمز تلاه: 30 20101

 ليلزداهنوهلملا
 8 فان طيازالاااتحلاذ

 : وه رعت انكر لتنال

 يق
 قد اودع لااا

 طاهر عمر طرال نمناكراف

 هان نضدوزلا انيطض

 "سر ناداطا

 ا هر

 تحلا
 ملت املا
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 000 يب ص
 اي يدوم نانا هذ اب وج نيل ةنليضتلا فلاحا ةنامالا أ
 | عطس رب عططسا ذليل اهيؤؤمزم انخلاببد تشو نونا هجوم خف نبتلاةلملاقن تلاد :و رية بطال اهوشلكالوأ
 | ارذو وج ضييزل هّسط م زعارباط يرط ةنوب دامب بكل نلاو تب عواطم تف عطلا فخم تبلازم د ادخ المان كيلو

 | تمد بام شاد خلاك طار ضي زع نجرب ون هتعدب خزان ناز عادم كك
 قرش يام لحزب لاطلاق دإ نإ ضخشالو ئورب جل غواف نبط تتلاانم نع

 أ توكل 0 ا ل علا
 ألتي ضاكبعج -ءلاذإ| رع اًنائونير تزعل عشاربعابانعمعلاةر بس: ن انجز ع اسم ازب يجز عم عت بازعتعأك
 يضل مجتمعه تتمرمل نزيه رم أك بكار عيا بكام |

 ؟لخْدا كبه ااذل تلات انجن ةلاظ ازرعناًصا اناكْ اد املا ثدهنجادف 0 نا ولا

 ا رنازعلع اك هك اذإ] جو ززعش !زانعنضنتلاداامأ سم نا سس دسعسمأ
 0 د يالا اناس متل جلع انلازعتبلك

ْ 

 ظ
| 

 ْ يوسي انشا شفا توما 000 !دداِنعَصلْعاَوْبلافانْساَ 2

 ظ طارت اًولّصَنِد سول ادب سعن بنمو بماذا غر انهن شح نيل انوي عيل َناَك ثفص هناهزجض بم ذيل اناكاتاذيراضدع

 نجم اذاكد افران اناث ان وكن ازعن ول زمول نيف دايفلاكه كن ييكا ليو اع طالم كما نزماغو

 ' 10 ماا روت

 أ لبضال ةفدَساذا بشل اناللبن لبس :نملزجمل يال ئ الاجل ذاكهفع انئعزالكل اذ اكرم نية نع نخل
 اد بلك انانكلذدّضزمتاَو هو اطل ا 1 ل

 | دنّجزربانلا زكا اف اهنجرساتل !بياو نبل اكتل اوبال نهم زم ل وع اذاهت اذن اطتسمد احوال اهنتعيرضل ضد ومشغل منخلا

 واي عرش ضنا دنكيعرانلاٌوكناين اهب اضن خابت الار زم نهم اكمال شل اذنه )جو آنا هدا غم
 6 المال ا ل ١ةتعاذ ل هجن الفنان نسل لحلالبملاٍتدلع لاهل از ارم صحو هبات حضن ا اًنعرَب وذنب

 ا اواي لاف مات رانلاداط طابع ضم امين ومعدن ان ندوب عاملاذاذضنس البيرق ارالجلا نك دنا :دانعت

 ْ | رسما زك ذا بغي دان ءاهيلاشع|نلدباجا)خيزممانمقرانل زيتي اخضوؤحسا تعال اجا لت وكن ساند اعنالعأ

 | ناو غو وتعمل 211سم نال زرتصا ادانة جزم نال ءاطسر ال المال لانا يظن !طاطرشملا:ءاثمالإنةذانناكماقأ

 يو زكبال دزهرل اصل خنوك نارية رانارهلخالا داع ار اؤليتاو اضم اتا هل ذات نمناكأ
 كات |ًيعمتالذ اىارّلا ند اذه اظفسلل ذوفغ رسل! واب غنا زم مال ا تيانلا حتكرتقتللر[انل ا طموظغاءابتتل هانم

 از هلنال تاناك 0 !تاواظرانلا ننابسو خللا انبهضلنال ؤانبأ
 تلاعب الع قون ذابت طازغش اذابيرخا طحن اكره رسل ايون عبور جنم لالي الإ ح كس

 رهيوسراودسا داع برناسرنم ص وه اطبخ شءابلا اذهب اننمؤيبالا اظزمو ركن ازودكا داي ب أ *

 ' افقي تانط اذخو ذالافرفناوّسٌشاَك اناس او انا و عمظنلود اتلانونمالاة داب نمي انب والقلاع انئغرج |

 /لبانقيعلاتدضولا ملا جبيل اناكذنااجللا5 فم اجلا نزولا دعَو نمره يم

 ١ ا رخال حا صالحا تمل غش ئ! كلل مبا انل ومو دنيا اعالج: واج دش شا غاجلز اان ااا

| 
 أ

14 



 [5اانانم انيس كلف لامن م فقد ضب اك دك ءانلو الادوات لنمو للئما ادم مهدت
 اذافوجْيودَوسنَد ءاجج طن ب قعراتل اره قراتلا زعبي رت جسوزتج ل, جول هتدارخو كَ لكس اربع ل اه رب مضفور

 مانو يرفومشاةآذل ءابلوال اجتاز مالك مل ووعي نتملبك كلن ءبغ نامل مصير ىجتص لا نب ةدابعل نكت
 ةةلاهلثم عزا ةزلاونتل اتسم! لإ لاجمل جرف اذ هدازا املذ كلذ دان! تامل عنب سؤملارثم روك ن زوو هجم ضمن

 نارازكم الشال دات اله ارمنكين رراتلاو تا كمشلا هلا رزخالا نشد نكد اذ ل عرتض بدو رعا اشاء[ وإن

 انط]َملَد اب اروكال انهزع ءاؤهو بادو ككابإ جلخ لكعشلل نزعْؤْس الفان دو مللاراتللزمأل ابيكا رمال ايل

 بالا :لمرستداؤاَوُس اذ ]صارت اوصل ادنعوا ةواَصا اقنع ف قرح تلت !راو افيو تل اشم نوريئإ لئلا
 منغ( ناؤ شلل انا رش ثدكدن انجاز ان نان انهت انحاروتس نمو ل اخي طظاملالا ننمز انمالنحالمئلاش
 | ةباتنكاو زحل اهكمال انلاللس ان نكيزل اذازبلادشامبنالااذطمالم ا اًمادالجا انما اًيِلطَمَماًمِضخَس املا هجن هانم
 | لومكَد ءايشالاةلءملاواشحادص اغلا لس اكماططا يخش ااًعبَسل اذونمكأل اكل ذ انو انمل اكلي دوصنه اضل ال كلب ؤطنلا

 أ دهن سال لص اال يل يا بلال موكل ل !بلطل اقع رانك طل .شبطامبلاداطناومحاَانالؤؤشعا غرالا
 فاول سخي لبعد طلصنمل و لضضا اهم إرسل اتاغل ةتاتملاككلذل ف انملا ذم اك اننج اق ثنا ورب اكلنا

 | كتان دانه قدي اننا ددبسغ ايا ووزعلاعستسم اف لعل اذافس نصل زماُلَعبلِجانبتجبانه
 | ضاخالاةمئهاولاديصاطملاتلليل ”هطلالا بدن: نكت(! نيلم اهلاداشبإَو شل هني ناس تبا لا بّيرعنل اعني شمدنتل ام

 ظ بعمل مديل اطل الل ملطيرل عا امون فعؤ نبا يلطتلل ذوو قم | ايد ردا انجل غنا ةآساغلا
 | يمه تبالغ الجو ثانينال ا اهلعسلل هلاوإِنَسلارْماذ اكهننم؛ولتلادبن قع تابلطناكزااذا انكدالشا بن
 لمصالح نوكواني ربما هنلكتهلوخد اهجتلل خد نئكلب الع نضال اجه كاانيلاذداًضلالبم المصعد ةولّصااللا

 حجت سا ا -ا-س ب ب لل لل(

 تقمزعس اذ بعل و اهيتنعملا هلم اكلات اكلم النالصاخلاوالشم انالفؤشعا غداضل اوك ماططل ونش اعيش الشك

 نةتللضن كير ىتهلا روم الزعل ط نم اذا ير تبل دهعل اذشسالاهذراؤّصلازم هتان اممم اال ابل اكلذ

 ؟قكا الع يغملا اه ىفحس المائل اناهؤ مالكلا انطتب اخر نلكلاب الج اطل اهل طوظج عي ظن سطو زينت !ةيمذل انافتصلا

 فان كلاب سفن +. ارل زلال طن اشغل زال خماو!ب اونا مح اطيل مده اذا هامل انالطهل انئاالعز مب كيصخ وح
 اَيضنكبداؤعداملاش زوو بيض نعمة رؤاشداع تعي ب اونلاؤ عمطلاوا باطل زن وخلال جال هاد زمرا لعن لاكتمل

 نمش يمنا انهرازهرهال زن يظبورزوصاكسض رب اطع زم هاو هدا باو صال اذول منين خ الاول نالذق مجعد يفح

 5 بسيد ابدل جالا نا اذداّقَسقملا بلعب تع ولع سمي اناطعا اضم اذنه عسل انما زم نعم اويل

 تناهزمو لست هثباولا نعود و هتداولا نيه زاك شد ان اكسب عامي الكل اغا ثابتا ل يحال اًمارخيلبخ

 َضْبست | اطَصِإ هلل هن حتالذ1َىملار جلع شبا سول اف اغاورجل ارتباط اهملا.ث رص اذيجتز نب ها وا اهئبصب بنما نر

 هلع لصيف هالبتتالا نعد ّتَصلا لف ابابتلاولاؤمالازممبانسل اذا لا نربط الل مدنتن تبتسل اهيا ل انعام

 تازباونلار مشتل راضصا تس انجز اذهوا وخان دناكاماًبايربونبام لإ مجيب انلَعؤلابب دخلي كسوملا

 نعيليجزعداطهانعينيز لع أك للاب دعاه زني دنهل ب زضومو للام انؤونجك ملوك لتاوهد

 ان دارابنمشلا دبع :طددتبملا ةدالعسالف زحل يوزع دبع عزوز ندا ّعلال هل تلبلعشس ادن عيا عازب نوم

 ةيضشر هانم نر أمي ةدابتالنضايهددازهلا ةدابعتلل ف لاتجلاننشااوربع يؤم ءازجالا ةدانعتل لة بال
 لح ل نبلوال انبرجول ام ذاب هناي الصف ئه ور ابلَسلْومتاةاشخل از مبم اهلا تاون ةدايعرشم
 لروما هثبالنس او مدل غل فرت لقطاع دز عيبا رجسنئكنازعالنض اً لضض زم

 د رباف نفت افاكلؤخكماطزنكا مجد ثكشلانط نم ةيكذط كلج دنت ليان ] ك6 من تت ذاك لزم
 هو 6

 نيعاامأ ل را هدا : ل 0
 . طارت نلازااك ان اجزم امنه ]كج لعن هع ظلي طالب ]عراوهوئانح ا ةلازغلا عك اماهدمابيراوم تاوصلا هيام ان عابسأ



 داو 2:فلالا ذل مو منال ا ءانمعال اونملكتلارم2طغملاوه لا !ثلَصَي لعل اذ ازمشكأ 2 هاعللاو كتل ان 1تدلمن وسخ

 دنس كمل اوكنإالءونساتتلان اوهنمزع جرف بل ليل ]نورك بورت ةداحللغلا انين راواناكرجزم
 اخاف كلفلاذهرم جوملا كت مزوننل ال انيزكلو اطواسدالواغم امتد ارا نإ لانش الغرز ضل ىلا نامل

 21 اكتم الغل عن امرنا نعانمال ل ل خس مؤل !راوه عد دتبازعلظغ انى اشلا ف جيب الس اه غصن فص اذا نضل

 | مفوبثاعوَسولاتاوموملارطخاكاتلادنال م و ما انيلعرلا
 اج كاان غبن كايت !نالغدؤب اك اال كلذرإ تبن ال انيرغن ناكانإ مهل جوطنغ إما تال ونشاط عناذإنع

 الكتان لإ دبه معدي او,اذ كاز شال زحل انبنعملا ءوجِشض ادام وكنا عياللاو ةدانعلكة لم كلَ عج
 | اور اني وهو هتداجتر ئدتملل با هلال عباكيو ترحل اذنه جت دَس كلع شل اًماكصمبلعْمساَسونالار ابخالااهتيبد
 ّتالكلذورلجر مرش اكلا شو كرشالا وزار موب الكل ذقرل جنو زمؤلا نخل وم ناكر نإ ليتل ل عزمتج در عئانشإب

 أ نين يول! !هلومن كنس. اساور نمل فرن لتتبع مش اوبع حاز ع دانسات .كدئبال مضل ز لس ايران يضاخلا
 دجال اندلاع عطف نمل اطل !ترل مصل انتل ان وخلا ءابدن اطال اال جن زم تخ تل انيك كتل
 | لعيب اضن كو زولص ا ظدانشف انف نبع عج لإ ر]جنا هانز عواد نار تبلغ هش اربع بال اذلعلا
 ْ 00 ا ودور هيد كم

 هدانا لول ل نكت ل نموج لازم. هلل انك. بن رتصب نععملل ذل رعمشاااذ انرنحلاؤجو و ربل زم انكوانكلض اني جوخما

 لقا ضنا نبت داز عنا تتصاعو نع. تازعئخمانب ةعزعلابتانبزعةزبلازهتما مك
 0 راعاطل ايزل رتل انف اب ة5ناكاهلعان اهم اناؤلا ند اجعل اوتجزعرلتسلا
 اننا نكمل جلخ ين اذ ات زعمنم 8 : تح ةداعلا مَكَعانج دارا وتم: ف او جناب اا لرسم

 زامل نم دءاطلإبدّبنل ارشحل اف ةدانعلا امل ارذ دل بج ل لع شد ادن عج الدارج ججعلاا ذل نهد ابعت, متبع اً ضربمل
 لاذ جئتم زمزيانلائؤضمانمدل انخ ضل جنة اذ خو نملازمْزياتل انين ئحاممومنؤكت الدمع اكن اما اهتسشد' عالج

 و ذهل زم طع كات نارا ماا إى ما الاددلذ ضف نعاط دنيز ثيل عسل ضن انطوم عاما اًمهنوك بالا

 ا ا وا حوت لازم خب ناطر مانع اف ماش لاف

 | ا كا كالا ادار تاخد يلا

 هل لاجل للان لال .ةينمو اطنخ تائب اجاوب ذا انتا نما

 6 "نإ عك ناد زجل ناك تنس شعبا ولا نماتمشس عمم زملاذرل تل عت دبع در عزل السني م اشمزعاتلثلا
 رتل إم ععمتب ا عراون جازم فرات عج انانغممل ةراؤر عنب ةيجزع ذل لاين زعا يجز عز با: ةهزعقع

 انعاش نمو نسلط اناني بآل امتد ار تع انه رد لدين اغنع ال ازال ناكل ذو 2 نلت اكتب انكيؤلناَو مؤ !باول اعل حرساملا

5 5 20 1 

0 
 2 را د ا 1-2 ل 5 ع ا و 2 صوت اس لا وا - ب

 تاكناورلسلائمعِبي ١ ا ا فور عويس د يس اشتد رناعمسأ] يَ
 قانالف مسام ع اَماَوصَو عب مَددَص انا هداج. منمددصي تيل اضل ازا ناكل ذو أطخرل !زتلع مشب لص لال اكبتض عا انه 0 0 ك1 ل ل ا حك كد قع ٍٍّ
 امز.-

 رخاْسْرَحَلاًصمضَسرفو ك اذه ءانففح كلا زباطإ آلا ناكن ال ضغل اك لتراب ازمب ككل ادهاطوتسو ذهل ف خال باه ضّضاط ع
 ا 3

 هللا دلزعناونتمزعا مْ علا :جلعزعدخ ار عب منيل عزع ازعل اعاللبا ف ءاغساطقفدتملا تل ذادتع هلا اننهذ
 كاتبا مي دلال قسمان[ للذات اكل نزح مكتب عر ااؤل امتع نمل ان انكم ب تابع

 اع معتمتان دعا معم انك بانل عبو ع دّيضْسّس امتنا عز داضلا ل اذل اذا تجنن: ةضفل عملا يت ازع
 ناو طرت ناو توم اوسع بنان الا لعن داع 1 ل اعاكازم

 0 1 ا سا ضالخإل ا هود

 ين مردل ضاع اصلاخلاذافدم ات .
 111 1 تا تا ل كك ل طك و وح اح وو سس يا هوست در م اح ا تمم

 0 د 7 جم



 2 انما نهال او: لجاطل ارجل اكو اوذلالَضل او كاوا دال اهواك اطسشلاوش اوما [سانلا انما ٍملسورلاو بلعمتسا |

 ا انامل انور تان نكات | يداطبلظة دات هناك نةهشفاننتزمنااهساختلا

 وسو ووو وجو دل

 3 5 هزاز دش بةنمكه لح اب ماش ذعار ] كه ثتلال اعمالنا ارو نفلاوالالّلاو

 طازه ضن ملال الام مان انتل عامين و مر هال عزم هرتحل عبط هالي نتف طا انل
 تا اكانمو هندويف هلهناكانم ناطيتمل ايمو انضم ءازجإزم عرضي عقم إن قولا طيز تع قزوز ماثاد

 الشلال ل ادؤيْر مكيف لزم نحنا لع نال اثرا لرش اراه هايس ةرذلاطش هل عزم هتبابخ يفاضل را

 الا دامواظانن وانو اطيز اطتتشل انعاللل اوان ميل الان عال اناكرال اشباتروهشاءآشنا ءائلابا(ؤرن ايو اب اكبلر شل لع

 مجدا ةعللذتاآلال انلل عيلة توزع نزال اوكي اا ة سم اين دالاس انوكنإ, خال ابل اغاطعد!زاكراه .بلعالولال

 سالخال لازال ثا نسق يلا وت ةبل طال يوكص بترطنل اد تضع طعون الا خال اان اين اللب اغذ نان الالم

 افتلاوبلا زوتول لدا تباوشل زم ان اخوي طلاك تلا اكتم (ئاطدبسل |ًن وكن | بيج رضنل زم مالخال نب اتلفد
 اغّملاو ةدابعلاهثب ماري ؤط )ومن اكن هش ان اؤلّص نإ مولا تالت انتا تحلا انزع طاش نتازعل هي نعشتتلا

 نعيوضنلاز عي سا ذفازع از عاع أك عيج اغا ع هردّسننملَو هانذ مم اندتباكور تتلو اع جو اج إو عسا

 انااا يوض كلما جركا نجر رجال انالع نسما عب ركواتبب] جو عش سالمة لع ش اربع نعنع ناضس

 هينا يميل رد ىزنال كلاصل انين !َسلاَو لعل ارم ءاصاخ جاع الس لالا نتشرف املا دل اوم اب شخ

 وال مثقلا مد دنلَعْوْس دلكات: عاج ]كن جوع وهل لعل هزل اًناوالا) غل نمت ذشل اوتو تع

 قسوم شجن انوه ئنلانؤل اذ عنا عادا زوملاو وحلا هنو اول طيس. ئه ةوبحلا نول ذل
 رضا برئ الماء مع اكسناراوؤ اراذ جو كلم ابل هَصلاخلا طل اّضلال نعال لعام ردن غ ولا هوا طعاوربتاغلا اًاَلَءاتَسِل اف وبولا

 ملفنا زمان هلو تبا داما لاو لؤمدس بضم ةظفلو مضاد جركرتكا زشلامس ةاعزكا جبل 1 الع

 يا انيئناَه ضاَصل ابل او مشدإ: تو هوم |كل بط الرا شخ اطان غم نوك ولو: يجصل اننلاطمب و كلو خاشنلا

 ٌقرشاَصل انجز ريال ا زمرلل ةداثا ب ثم الن اعل لع عايد ال اءدارخ ]هلو رن اس هثد اخو وس عتمه طيظ منع عالطلا

 هبت يع ادب يزعل وعسر وو هو ءانقلسا امم تلا انطون ماخ نيك عْوَو بحل اند الج ومن موهد لمن نمقشس ان: هج

 كل ةءاؤستاجواعبتا 55 لالتلالغلالاةملتيتنب هلل اال هل! يو رع الؤج زعل ايل اذ ان نال اان أك

 عمفوِشل انتلا هنئوّرل رادع ل بد هال خيول غر ٠ عرتتلانَّسلا نمر لاء ا دانا امغاَو طفا نب وغلا كل تسع تلف

 كشالو شا املا ْنوزكرت الل لوحات خلا احا سنتا يزعما نوكمل بس انل إما اًعاقشانل

 دا هنلانامالدبهصلخا اهل نبل دج د يزعل قزم 5 اق تعزبنان هزعاننالا نبه ١ متيليجلا هع ةتشرنم ايان

 لازال تنانس هبوط ئلمز يت انج : :ءاَواط ءاذقو ا ءاذورضيو شدا نضال و ون ييزاهتباكددبعلجاامُن امْوا موب

 ةقمشإإَءمرغمَداَلِلَدإل ادع بحانمءزنالخ نرلغملا عخشللز قاتلا اون ارتي ف

 هللذ دانعتن ارم نا'لع جلل !باكاإ تل لع نوا لنجوم ن | هسكدال مهِلَعَس الصم |ظعَعدوْسَص

 تس اناانسلاوزآزدانال اًيزعاطزج هضز برام هن هّضزف انتدل اس وعش اوصيدنت ناضل َعابم هداهنج اول حمرع
 بسم را ابوبعر علف هلل اوعاٌوَهإ كو لع ذداذعتن اكسو اوءينتلا

 نعيراز نجت إن ,نعرتلتلا "ليتل دل هنا همس 2 ال اناته ةمواراصأ

 تناك مل ةيعبا ربع دعي عتمأ رج ا ل ا ل

 ا رن ابوس انايفت عي حادوب تريم دن كك ناخرد انوع ةماذإل وه زاك

 ضف اهدجب نئشاملغا3)اغبف ءؤصلا َءاصَوا ٍ: لص! اَجددتعلاّناف ءْوٍ اذ ريكا ها ماذا

 تفتيت خجلا. د

 ع



 دانا 0 ا ا

 ناتالي زوكنا للف ث وهنا هذ اضمابلسف؛د اسرق لكى ايباد دبس لع تدوتم انما نرضخل اجو ىلا ةدابسلا
 نع رطانل لاوس لذا رن الؤزبازمابتشح اذا تيل عش دبع ديل عاجز عر رع 52 نزع لزعفسلا

 تانغ هوم مالالطن ناز عت» كسب غرو شولو لجو رع آل ٍرقنبا طنش الو راتل نمر هدا لعن هللا

 ٌنِعكن ار علاّصنَنازجنع 2 منتّصالا دج نموت رب اج منول عزك جن إ جبنثل وبول امدْساَماَوِمن اش اارع

 كآنيمع لانو ران شدالونوج هلا اتش اتنان وباع للزب ج ضن علاة تمل ع شادنع درعا اطتماضس

 كفغ الو عمال طب عبسي ل ضزبش تلاد شلال ءاجترتاذ اهلغبالذ د شت مز مدان امْسَكبلَح دا بكم

 لأ يتلحوَرعشس اتا هروح ز بعين نم اذال انيق هش ادع د نعول انسنت ماغصزعرشلتلا اك ابا اهدس
 دنقلا ملاطا جترءافاهيل الفرشه ماذا ايما هرج تبعي غغا االسم وطنم عاطل مة عمدا
 ةلرعنالحب يزعل بجد ازعلا مضار عناجشا كارما امد كفا /لالجد ذر عل مند ز مخي لققمد
 ةورعيجارعتع كلة زعمت التلرداببل:نبن اطيرشس هلا منبع زعن افا ةصخارضعمكد حار اذار ذبل عشا دبع

 يع أ> كلذلا هي كمْب إل عمر انه دكسؤ الإ ناثنال ًرعيَبملا يك لج شانخال نكن ءاظل روكي اننا ؤظن

 هيو مزبزام يل طك تلا لم العلن هند تال ونس اطتتبل عنج ابا دشع ل انزجزعالشل ازعطال نبا نعني اب
 وال الانا جدا زعوتلا جل عزع يعن تانغ يعلو مباع تتكابتل الط اشناقنخ] ورع شاناو

 همر هانا ذنب اذ يعج لن مزا ندابخوا ةبكتف جل اذ لما تركو ان: اوظض إل تزجلعشاتعإ

 (ن أمي ندذف م هللا دنكعنلانامذ ١ ةدابعل إل ضفال كتل لع اربع د ازعل احر ضتمز عطيت ل ازع بل ازع تملا أك

 للاب ذر اك ذهل طا رشه او روما شر الن ونامت طه ااذ ةرككتنلاهندا هيكل. دال جل
 يل تكسو لل كاع ةبلان متن كف لال عل عكا انا شلخ نضال انتم عجور لاظا يظن

 رزقا نالنخاةرضرالا داو ازا تالة وزتم ال جراب الامل كت اطَ اذه نبتسمو اًيشمال|. نمله مند شقر نتبش
 نط كلنا اع رضرالاتاونتلاولخ + ني كعبو ميه لتداكؤضداا جهان وكلم نبت بابل الار ئالح ا: مايل
 9 ةرط فك ثلا دزكمنلا6 يجون الاكل يك ضاؤم هن نإ ا زمو ابا زمو اطل ذود تل يانَءانضغدلن ائسالطإت ظ

 | هير زعتعأك هناك ردشم زل كفنان كعالو رشم الا ب وكمل فنا اوجاع[ جون نع كش ادظرن انس
 | اكان طرت يكتلا نانا تسلا الا زكذد انزال دارت اشعل ثا خيرسمزعأ
 للا وبالاو عبير كتل خبل نب ئال بان غرز عشا عربا غلا نؤيد زعم زعل سلم. عد ازعأ
 دكر ىلا لاخلا ةزكتمنلا يبل مَن! ::وكن ابك ماي مالكم بانانجكعنا بما نيب ظ
 | داظاك تدان اننصة ركملام اكن اعتسسورسلا اهسَح هزكمن ام!ةدهدبل اني ذل حملا ةزكمتل اتمنا! عازك اف

 | ل االؤعب اهمنوتسو اتناك ءلارعشَملاخاط نفل اخوات اف فاؤماسم انامل هن انََخْؤ ريل كمناذاف

 أ كلذ عتب هز قيشبلاو تانبومحلاازم يلعب نمو نايس ةركمن اذا انكم لزم اهم امكراذن اهحالطا كلكم انطه
 طفح ايلا ناؤتبسةيلاناس حا هدابع ضل مدل اض اوما اقص ةركمن ذاك مسلس يملا امداد اهنعءآيتاكللا

 قللذ وعقل وبعمل مهني اذ لاو اؤنتلا اطل تش لزج الجلة للدول وذفاطلانذ تننلكتلاءالالا
 .كل نا تياباعش ادع جاز عابترالا اه نبا تبول زكمنانط بانل عاًةننالاو نادال الافلات لل اال
 طنش ناب انجب اططاضج نعت انعلع اه كرمت انناكع جبل |دعن انو كبلز كسنلإ ببن لوب تفل ةنن والم

 وكان هزبالئغبغراطلإب اير نيل اركمت نيك لذ كبل ماين رحت تاني كتف نا ساتلا درب جبسم انحلال ايلاف
 ؟ذغلا خنبلّوال انؤدَونل اي إب لا كعنلا انه نب نيكس اميلواننبا

 الكف اكس غاش كااًعاَو)

 ةلقشتعتعاك اين ماهو سر دس تصدع حن حنوكن هسا
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 ا هذان انت لع ادبعد !نع كا ضاع مهارع

 ربت نمرعفحازعق يزيل ةذنانلا 0 مالتلار ا

 ةلعيضاجا ولالا عبل ا انفم] سي ننبل لك لإ ) جلومي عل ارطجلَع

 © انّنلاةنّسزن طن امالا هىالَع :نا كي ؤا+ لم ازد جلع شارجعب وبالف مانرلازكانتملاب نخل ةنامالا

 9ابنتلا ةنمقتلانّرلا !عئالخالا نوعان نالت لعنبو ال اهل الخبل زج هر عفزمح دز عزاز خلا عض وبن عملا
 ادمان جون بدأ عزيز ويشمل ماما تعزو خي ير

 هاد عد ازعتيزعالعل اعمل تلازعتيب زعل عج كنس مشت ان مدضتس سل بد هزل ئيولذ غل بيلا ةقنلا
 اكانتلا نم نما اَممْنَتا امال اٍءوَبعا نه لجاجو همز خال اؤب ادخار فال ةاركل

 ةزحال نمط جز مز بملامح او اغنم يزال انتل وجا وهز لجا عع مر ناوكهنناق انزددذلاط شا ءّفانم ع
 فاد دنهزلإدلالذاهلضخيذ عاج اور شن عاف ةنوؤسناغاقهن ن اواي تح اهدانسوانجيابسلا طن نأبم

 يبلع نبل ماها ءاجحل فمر اضخم رع ادب عت يبنعت نعد ان عير اغا نابناينعايزحال (ّىناببلطل انبلدالا

 252ظ08 ممم 2 ةئالئاتلا ]جالا «ؤجط نم جنو ص ننام لا

 ا الفيل ورم جاندالا ونازل بخ رضرهلتلا اًمافرعاز رباط ريهاز: كسلا

 : مل طاولواهيئانشبو ايبفاطعوسل ينج سنن جل اهتهلان افريل امهات جربنا ان اك يشم

 دمر عمد 7 ات عصناو تنفك اة افتقاد اغمازجزمق امانا نما نمو ابالخنعل ذااَم اممم

 ,ومالا عمن وضلا قران ازمير ةقشملا عرتلاًعرطغبمل ا طانشسلا زج لع ءانشنا اس بمب نورط خي جزويجر ع

 اهالحابت لان اطنزجو او انظعل للعب ول! م الانعل اة تل عم !د بع دي زع عركذ مع ا نحل

 الحل ادزهازت هناا ن يمي عمك ننعم يسب ايل جيراننا يتلا كاز تاطعل ماتت د

 ليينوس انئالوناورلا بلح! ]مولا فيز اك اكونجعلل دقزلل اؤمن النك اال اهبوص كل نرالا انتل اذ نكت

 ماني كنب ممر انجز كلذص تامل بتول لماذ كس عش عاجلا عناب لي جمر بتبا نول ظبم نئبعتل

 هانئ نو ا يل ب ا
 لعبا لصشا و بلاتحا عين اكانمل انت بلعْس ابعد لع ربع اًمهزعن نشل كه اًكباخاَي اجا جنك الا

 متبل اهب عانس نزمط ادن عزع نب عمسالازع ةئبلارعفقسنا ىلانئثااف ابا! لطم لزم لتكن
 0 ازخالا جب انَم ذه يحإبل اذه ضال باص انّسَعمَو م اناننزجومو لسور اع بلَعْس م١ جلا

 ا ا لصْس اكدت انفكسع اع وسط نعوم ةظشساماّممْذْحَو خضأ: لذ كير

 ازعل نر جانلابطغ نجعل ا ءاتل ا لوني كل ]هزم الكل | انهن مرش انزع! كثس تلاهك ل لانا اطع

 ٍ اهو الو ايا 277 انسلاول ام النحالا هراذز اكرَسن اضم زحالا هنو ربل مدي اطهر ع ل راذ ا رمراطاذتذل اذا

 كافر تدع 213010100101101“

 مندوب اجناكو لاول دانه ابرك اطغاللانض انما: نع عؤيلم ا يرعلَسَولا ع ِآَصس الورم

 ةفلخرةذالابولشا تاجر انزيمات هينا : خول اةلعمشبإ ل جلال اف

 ةنبدلاو هفعد انتل اذ ص اخربس هللا دارا اذان ربت د دالبحد عمران 0

 ع انغا ل ط ا ةضّوهو اجلا هيَ َصْعل 0 ل

 | نانخداجال اطر يتم اجار اباه عاق كر اسصزماكال انو اغني نعل اذان اء كانه لنجل

 د 0 المان عن اكو هد اح ةوالَعلَحَكو ضرع اال

 ايا فيلما ؤ عه جضرالاب كت اضاغّساذ ابللإَن الوب د خمول نوب اًولسنتد لفض اتح وال موت اطل خان او

 ايام انع 1
 معص ١

 | ا 9



 انهن كورلا كاتس يال لا ؛ززمودبفا“ تبا نذنس نرش ا :ئكئ الخشن ز اجت كبل
 |اهدشغال هال اإل د تت اللبن انن الاوان سطع اولد ةرنمرلا خي نه هلال ماب ماما هده

 الجم جتملاعلططشل ةيمتزلازعدشاا يتم نعم امهنزذ الاد عزعتوطنل نعجن الزعانف ارجع
 مام إد ْمَحلا !ةنلا طنز ملفا سورا و ََعس!وَصلرنَو طمعا ان هد! غمد لع نم ال انغىل انن دارت علنظف
 ار مالا لطف تا سول جلع هن! ص الوثم.ث خل فز تلاع شدادجع دز عزب كنبازعشلخا اكانتل تعبان
 ها اذا نهانا: عزاز زعل ا:نلكرع عع بازعتبعأكك لم لا نحا اهنتنانسلا اهتمت انتل ةزهتالطيذو
 22 :لعزجع كتل ةنضنأل انيؤجلا ؟ن ادن ازكي لان اذ تول زكوزتكاة ربع !!لاطفبمفلتا انقل لتبلع

 قت أكبر لاراو ءاننلل اكد ونازل تان مزيكا سال هلال زب خلة عرايا افزع انا

 '”هتلادبعؤبال اريج ن يبن ايي اطملتاطتدسبلو ل واجب[ لان مبيع د لغتي ننال تال ادع درع يجنب

 لك ماد ابتلا انتل تال تان تثري رجلا ماب تدهن ى اقر بشي د ادن بخ ل لامثيل
 اهدي [ميزمراثللا يداشاو انهن علافراتلاكلن باك الف هنن جن لف انكم د تسلاائاذاطتسناوكلَولَعمةدع اج

 ظالم جاف ش اكد عّدَي !هلافدَس هانا نخر خي ةمئإ تلم لع كد نب وتم اهنوكل احدن اكاكاجانشم ا ايوا مالع

 2 جا نع نبع نبارعنع اح هرخالاوخعنملا عضد الا.ب لل ازعمش ابن ال اه ةنبدؤ اج زعمت او دج نيكو اسال
 مالم: ل طراد ةزحالا ناك ةريفم:لخراططانتلا تامل يلع بس لعل ال اة تن عزم جاز عفزخ ان عنإ ا يعزع أ
 مزن الا ةنئرحارلا انما 2:نيدم مل ازماؤن وكانا انما ءانبازماونوكت الو وخال كبت م اونو كنون انين دعا 1

 | قمار هون اويتل ا عل هدا كا وانت انضوال ضير امَتل ماودي ءانلاو الع! لاَواط اب صرالااوتحا انسلأف

 نافل نكت نرظخ دنيز تفالطا غاكن كاك بع مش تال, ينمو عتناطاجترلا ذكمن نمت نزع جيداتلازم
 رانا ةليوْطْخ ادعس اراض ل كلفاَع انا بص عين نهج وو رعب تعم ضف ا انو زخم يول عا نوماس رجس نين عمر اتلاف

 طفل اكءآبنن اهرب اي ءالضماجلااماَومثءاةر كاك عب مدخلا نر ايمو رمح هلك ض عون ةنيضيم ملطف اًوالض
 اهيجاب رات كه زممظهما مولاطل دف وطاوخ مان زم مون هاي يسع ومجرظانل يل ظن ةدابعل مضوي ابدت

 0 ا: مرضا مو ىزنلازعامئتلاةل تباركت نع نال ناب انجذ مهمين شن لو شمال مشل تكإ حتما
 :رهز د جد لعن لحول رباع مولا ادع ديازع كلارك فوم قل تيرا افزع ماتش مت اكلم ئلشنا
 ٍندملاجف ان لسير مَءاربا امل اضل نم هكا طش انسة كل اذغ نحت لفل !1ئه شل اونو تاور اجب [لاضض

 . كالت انمايَسلالَضانكلكلا وزع آنت اذا,نهتل اك هراذ هزل ارباج اة زا م مقر ئنماويج مما باينسل لا مشظ
 ازاي ننزل ما ذاداطمب لكوزعيم تن رفو خياذابا وسكس انامل انف دتب اكد نعم يمس بطعم كيل نها افضل عنب ؤنا

 كوك نبنناد كون كن ان ؤس عل مزكاد نة ماسلا لنهج غومال الها جاب اجاب غاَولْخل كلما اناكةزيشتازكبأ

 طع مولي يجلاَةلاننمْش |ىلااو ظنك هنعاطل تلا اوْحكو رت: مبا ؤ مط بان طعن مافن ١نؤن اوف
 اماذإئغت نعت و دظفبنس انكي انمؤشعجول كذا نعل خيرا زن تكانت !لزتاف نا تملعسل ءلايئل »لاو محالذترا|

 فشلا عنا الع نكست توزماداطيغشا ام ظننا: لالالا عك ثلا. زنا كنا لهارتع اهتالاكسانطعتقن برد

 رار اكسر لو ءانانبحرب غشير ملط عتب تر عض د كارول ويقتل نعسان عع اجل يكن خط ضيدنع لانالا 0
 | مم 5 اناناس سوو اراك يداكلا زدات فبل تكلا ننال ؤعتلل ذومانانبس دعس |

1 
 ذات اهنعمش, ا نعل اند انخ ا لكلن !هنعتلل اعزئاتم الو لونا! ]علو تباعد لط ءاع مال اعتب يَصا | ميم



 لاو نعتلل ةنورسند لون كا لص اه شمس ومبدد كنب امزددجو احا دنع اير شيال كالذأ

 ؤ اقرب اياتتسن 0 و النا
 ظ كلان نحلم افي وسن كاك يدك سرب هزات كنب ايرلا 2ناوكن اج كر اهي جوضرداذللا اهم

 1 هي م ل امس
 | دست شان منبغبغسجم نيف شيد منموَعاْسَسلا شامه! سيرد الاة لاول تا لعممزبا در عك يؤ نع لعزعسع اذ

 | طلق ش ادعوا نعت دارنا زعإلا:ةلكزجنع را ىتياك ندب زل نوت وا ريو رخال واود
 |مجوسإل هش ايد زمآلا برضو عبح ضن مالا ضم نكيزلانتدلازم مشاكل ذل الم إن بطخ ف لوهيدتض او طر اناكلا*

 ْ روسو ةرخالاوابتسل او مجرتعملا منعني ودمت مزم تيبضتضكم مدافن مؤيد كفي زعل ملول ئه اكل ثم

 اه زل نص! كتيبات خولان هثد جنة كمال عدذلضإ نم ب اهتم تنس من ينج شوك اشمبلاو نقلا

 00 نا اكان امومتبنم نمزحالا ترض قرح عضنب مالا ان

 الاانا امانَسلالاملسو لايك هنب لص هن اؤتدل ذل طبل عش اربع جزع قير عيل ب ازعفتملا
 أ بنج زعكينازعلع دلوانملا مل اف اس بج انكزو ازالة ضاع نسا دخلا شكة شام

 ينادون د اكانلج اوم ةهيراتلا نات الن !نال عد انهن اكل لتمر نبع ار عفختالا يطع

 وسوم ان خركادر هوجان وس اكك لَه ان اجاب لعْتْشَجَ) دمام اسم عدنا ااورل اوم

 | اير متلارخا اهبل زيزو انيك اهيل نفل و طنضو ذم ميلا ]مج انكلو ا.نمههنع اؤمن اكة نمنح لكاؤرضخا
 ا ل تا ل ل ::لكلت نارا

 قيل اايركما مهيبال سلاله فاس نمتلن ان املج انالو باجل ةعاد تان بم انفرشنن دنا انمي نئشكام

 يالسضطلطن الوحش رك "يوب ف منول د توت: نوزعل زوز كلت هنعماكخلانشكاق ديا جوك تعزف

 ظ نسال ذئب نإناكنالا نهم وكدا َسجرلنهزاك جنك ب ديزن أمني كنئل امو كك انضم ضفبأ

 أ نايل ئغش اد اشعل رن دياب اخضاع ز عدل لبا لعإك بنا ناكو تلا جحيإ قمتم

 ”اذلايطنشادل نفيا كدلك ذا نومإلاَماَءاَبا مدام نكرم نبملالقل اوك انسلا لل كرب /ويسونمإ/ نفسى اشباع

 أ لكل اكاتوظنلالو دع انضلاتلب اماهتدل لزمن او مس اجرح نافل مخهفبسس "اول ازملا هنا نوما انيِزوانتسلاجتلئاع

 0 طا لتنال وزعم جاؤل ب وعنلا) 00 : 10

 بدين المحب عمم رامعاب او. رسانلا.عاطتوافرلرساتل اةعالث اذ لجن طتسضنالومنعض اذ ملدا ب زحل ان

 | كر ةسجبش دز ساند قيد نوت أكان لبا ضاكضوما

 2 مدمر هةر تست هكا هضم سيد يارا ةاحتب

 ظ أ "تا رظرب اطصاض بولا لت لعنبنؤل مان 1 هبل عطر تعئبا ل افللاثرلبجه! جز دوب نعكيبعإازلَع 0

 أ تدل المار علشكن وكس بشد طن اي لا تم وحل اكرم هند جوع تست

 مكتداوُي صاع ا اهبثعينايتو نمار ضال بوز ءاتبعرجااسَبلْد عض غلاف زال زبانم ل طعمة !ثتل الَمأ َس منج

 | هانرالو طنا نمل نكيزلو.نشخ ا رجب ان ظظا زمن د تغيب راس جو باصاهبةد ندكرمل ةالانمالا + اًصلانالغبا

 | 3 نيب ةوعشلل زم هلل الياف نال انتاذك  لضال انت نوت ادهن جا راش الاول المو اينو د ضو

 | فاجعل داب البت ته ونباجتاجت الاخت ذاززكا هتك ؤرثوخذ ادلع هش

 مجال ضداطالع ولمن مويس هقفإرش م صم كك

 2 ها رعت نود طم داعم

 مموج ين ماللتذ لالا ايوا بتلاتح جب دانس دا دال



 ماشاء 0 دال

 نب "نان مولا ب رك 0 مز

 امنماشزضاربإلا دلل و ةلكلا
 مناِيَعَدمد نامت

 طعس ل زان الا

 ممل اولا كن 2
 تعرب

51 

 يو
 داو

 ا

 ع

 ان

 د عوبعو وبما بارع علع ا 5 عاطتمن لال إن الا و زففم مئيلَس ا,هزونم ؛ئوؤمل العجم اييدلملاو دؤع عّجداوعالأ وأ
 ا( ةيؤلازعنانغالا كلن نوح اًمطعد اذز ان اشطسل نمش انلورجل اءانتكانتتل ا لثمل افتنع لع ارز ع ع اعين تب

 "عداها 00 الن يراوما لات ملع عمن يعل ةلوسزإ تل اننا نغم .لاذ

 حج دعما عاش اوهام أك ا هيلا نانا

 اجا انس! از مكن ءاؤهطعواؤه زم وب بعت ؤب الع انه ناَولْطَو ناطق طع لالَحو تعلن هلال ل لتر جلع

 أمم هرععترلازبكتشلازعر اًمّصلا -- رجا لكةر ا ءازوزمكدنكو شدو ضرال تنازل ان غقخ|ؤمهو مسن ُهانغ

 اا 0 0 اهمال

 بات انلانل عر انل انعام هز او هداج دنع انعم الافضل | جاو ءاتل زم هثد ا خج

 0 نوال اكرمءانتتل لضخ انؤ نإبو ثا ذكت 1 اكعد نمر انشا عئامخلا ا

 ا .ازاوملاةونلا ابننا: دنا زل |تنل ل تتجمل انعتمل اين نيمتنعيررشلإ وم اماقائلاّس نان

 0 الدول اة ناداشس انشاد انطدل وما عاش است لن موهغلسا عمور عا هزه تمن

 لاول اخلا ويت كلش اربع هز عني شال ان علع ا لاو يموسا

00 
 0 :الفومشفن و لكلا ببهرسؤ اما (ين الاد ردها جتا هناا

 اذ تميزي د ةفان عازر تنبت الذ ضي لا نك طقسا سامر ةجلااقغا

 رد ل را 711 لكل ا هب انتسلال كج ا ماكتب
 الا لاف دايف نبا اطمادضناتاونرطارفزاننم نأ يب نعزي ماسبب تحي اضاع كئالاذ
 يضئاتكتلاو انردلك غم مب ديكتف اةمازحتلمب عل اذانسلا هنزل اسفدظل اةرت) مش اربع جاز عنسنالا' 5 ظ
 نة اجيك ارنا غل انل تعني: مازعك2ا يلازع يتلا كين حاتم كة من زععق شالا د
 انسب برع ندع باعت لوز عشا د تعا كتمت :ةؤاكرو اجنّوكإلراانّسلا درت لءن» تي خخاطن نا طاضإل|

 :ةلوكتوز مالا اجتلا هرمز الوم لتلعب سوال ثماد ةمسل (هنمملا دب ءذجتخت تطمع بكل انزع
 متاع اك كناباخ هويسض ضم اكنائرال ا هنانجلاهناذسللانوكي نلاكتس ان 0 ليو رعش! حائل نع عيؤلط |

 000 ا ا ا سوو هوب معامل
 ذادوفُرلانا اوالا 00 عتولاذ َمْلْغاَف عسا ارز ذادلا تمل عاف

 ل ا انمئننلكرن لكهمهتل رحال عيل اة عالت اخذ تكي كلا اخ اون لو كتان لعاوس اناليكؤ لا هتدلب أكرم

 ١ 0 سعد ميتال وكب لالا

 نمل ولخ نادل جل رمنج الذل ةلال هنو ب عيع اشار عن افرعننماقتيزعن انس زب ينعي تبازعتع

 اناعذإب اتسم عل اعلنبعت دم الول اذورطدالوا ولائم اهبجنالو[سورلا لع لَس حنا لان هندال اذ ان يككانوجوم

 ةوطدورملا اول وربعشسلا بط ناك اةَسكرلاْبلَعش لص داو ننس عكر انئيكلل نعل خد ناف انتا هول نسهر صنم

 3 الاموي هد از عوني زملاةلتلغطادنع دز عطاذز نهار عيل اعد مصز برعم أكو د تاذ اهتم
 2 0 لا يل > لم انوع تل ايمنم

 ونة مدضل اغار موبتفلا وعدن سهله زموتبنلُس هلالثعو زرئار لبطل هفازه نون ناهز اكتشف كركم داؤإ

 مكتمل بكلا انزل ام. ةنش زل زعل نإ تكارئلَع دجال درعا عنزي زعيكسنل انعام أ كد وسعدملا

 ناكل اها تزنلعش ادنعوازعرلاننن منهزع جن اهل يلطلا لزم تكررت اهو ضل اذنتلازم افك تس نسكأ لما سأ
 كّسكال ابا ]كت ةكاسكلال مزيون انكر ا خانك هما راسك انتل رمفي نع تاتي تنبت



 1طن خ0 جا يرب) نيت و42 لان لاسم ل لعد دحتل هع نبدج نعش ابيع زعل نع قمل |
 أتت نق قالا ذيبان عما ارمي لاري با زمذر فض ن ازمات اناا
 (/دتضد انهن انجاب انتل التادتب انشاد ةلذ كلها انهالجؤمتلن اد يوما نوككن اكلنا اكدلم ننوك|
 ّ َط 3ك دواذلا اولا ناهد كتيزال مز كتسنئلل ونعيد اذن د اًناملد لكتتلت كجارضل طغلغ.لعانا ننال

 ا يس سرس ويوم و سوت

 موسم يووم يومن كالا زموعستبل ضيم ]ل |نموبتل نه ئزرلا

 كل جزم منع شيال اف ءاذللإ نجف انافلبل ناهشناو كخلاث امانينا لض ال انرثلاف مالتلإطاذإ

 هنا اهنتملاابا عشت 251011110101010

 0 ناعم ان يسب نيو يدا ود 1قلارع سر زبومي

 نار نو مانيلا جنح نينكاط نعت نلل اكزسْوا طفوا انناكض ال انما اًنْصضَصْحاَو ءادغ د اف انل لمسنا

 0 اوديو عرفا إل اظل تن زيلكذ ع ا نمسح اوان هقيفالا

 ا سوم كاك ممم تنم دصل ءانلكل ا. مدن مذا هللفم
 اى اتا دونشل بج وهف افكل اع داززل انام ابتدل اا: الو جيله معن منعش بكا ملافامك كلم طن عون |

 انس سيسر ارخاذ إن يميظيم فد ح قرم مطارات ةواذاعت نونا واق فما «ؤجرنبدل

 هشبل كذا حجل اياه طبع مظاكلااءاغب عمان م بح ن اكول لجل اناث بكبو الجبل عم 22000 |

 0 مان انه ولابد زملاج فلج سوم مولا جول ؤعولا نجي ] فش انابيلا, اهثننال عمم
 ريو هما اميغ اى هانعبن الش ل افملخ كنب اان قلل اول اضضانم ناطإاكتا ضل ف مع

 0 مح ويصل داع لوك انبج تزيل عدوه قمل اباطضإ )وم ماب ائّصلا ١

 الرب نجف علو ضال غيل نزماضب ع غب انا البل امان اهدلذ ة بي غبانعإ يي

 ا

 ناب ولا ةديفتسن عمت انا د صف : ل

 نعان امضازمةدعزجنع ابابا وتساب هيما

 و وا هعتن ”ةال نسال يلا انسب

 مح سرسور م تان ئشام

 | مسعد رلعش ]ميتال ءابقنل ان ]سمان يلع []سمشالوسجم سوس

 | تاندض دنا جيف رعبا: لينال خا » انضانخل 2 ازمءانيطغا انلاسيزمل ان 5اس إلسوبلاءاتاتلغأ
 ظ | ليخاا لت نحش ا .انغافخت تاز موائظ ا انلابزَمل نكس اعلَصْشس إلسا اوت ءان ان لغاؤرنج شات
 ٍ ءايفضزعبمذملكافرب جررجؤطد هوم ْسئْكَع أ مب ء ام اًبلَحمططف دهس ]بلو مالوم مران اهل جلبه ماثلث

 [دّدعفا] قالا :اهتمازخعز [ماملغم زك فغانخ |[ مجغالو يم غؤشاح عدل جلت لظَعاَم كلذ نمزكإلأ

 أ ني ةانبطغاانلايزعتنا دف ِ .ةرئايلعش [1تعونئالاضَلَسَو ةدارتل عشب !مون !عمسنبكو اقملاد ءاج تركَيغاوَإَس

 | عا وزعت نلمكدانال ملائكة ل عزا زفانلا مضلل كبلاوز ال انيزعبس هدد ك1 ويل( عش اءانغازغلسا
 و يسع يس سم

0 

 |ةدعنصيل 'ًاهدشا نجاه شنسإئمَمايطعاانلاّسزم

 |ىان ماسسورم ن هامش الصشانوستلاذل نإ
 | لذ ووو وع ءانجزعدج ان نجز عبار عع اك

- 



 هلق همسك

 ا لعل عرضا افكضنبرجرماتلاَو اًضماغزاك بعل انمتر ةدايعزتحا هولصزمظح 9 انااا ْنجلمي دعو اًنلؤواطبغإرمنأ

 َّق هضز تنم لانا لبذل تحيي يلا لما! فن 1 نجر مكاو نفود ازل شف لمنم

 مكاؤبو اريل ذ شومر انجين داو نونعن النو ؤي ومنفذ كللو ةده شو تتم ناكايمدتلا رانا وانه انهلشم
 طبتم امن 1 1 ار تتمكما 81 لاا

 ا هليزماحاذاًئموماَرَبعكِتْرابلؤا
 ْ | َنِِفْوطلَسَدلادِءا طش ]سس الوسم اذلافرطتبت عش ارض دل عرالا «لفورنا مسح: تلا ا وعض

 امملازيخلاو ان اسوقيعل اذا ذنئا السما طع قس شاك سل ةلاداثالان أك نك دعاك
 شالا كر عملك مترو انجرغازلن تةرلؤلاّل ملا ناكعلتد رز اجاني زمززراو اذكلاو
 ثاطلاطلانايإ'لاكابترلا ذولا ةنيزنوبلاةلاثل الان ةلافو ملا ةدعركدالواو كسا ؤزاز متاجر اخو: كفركد الواد كل اذا اغا

 تالبررتل افي نس يعض انة اعتز نة مينغ زاعاتم أك نتعب غساتسسوج

 ُكياَلَصش الود ا مروبض ائليناذام اما وف وب اهعقزمؤامامال اضف ْسَشَبحدلاَحَجفِلبا عازب -

 كعشالصْساَو يل د و ير ع د

 اكل اخنرامتمل اكس ورلاريلمتبالصْس اوم و

 1 ع سوا تائئنلل ب ؤع كو يغانثاهءاعر كر يزل ديوك لد الوثير ايمباطعاضس الاطف

 .٠ 1 01901170100 و يم
 اال ل ا سا

 ءاكباكلل ذك بلع: ازمولاكبع جو ممل كالذي رنا زولك زجل وع لان هاتان اهلي لع شداد

 د كك راسبا خب خروج تنوعت وو ساند عا 0 تالا

 تعدل لوزير تن لعش اربع ا دشمملاخ نانسي زب شاد عز عج كاع تانج عا سال انعءوانغنسا رعبا ان مول س

 ا يي وسم وربنا رخاف ةولصلا ةزالاو امس اؤ شنيزو مولان
 ملك انلابتسانبظ ءاملغلال اانبشبت لاب كئامكداد اذا انزال عش اربع اذ ذل انناز جتك جز عوطنل عتيج ماضل ازعاتافلا

 8 اعزه ةمأك اطال ايش لا ضاعت رض ةضاشألا يش

 لل هما اددع عن ةنراتلا جبس ؤرساتلاتاذ اع ادلاءطجو عمئجار فله ا دبئاقل رعومتلا

 كاخبعان علال ادب عزعالشل ايان, ن بصل ازع دل زعد >ازعتم قلك وبان طا تاس زم ميج لانا

 عطؤ بد +نمؤنللرعماتلا:١ةانجسابل اال بعفم !هؤمزتعلارالثس اسال الا جاو ا ل طئ وني لكن لع ادزعلل نعمل

 وطال ذا ني بطال ةينكادل اخ انجل تبلغ نزار تاو لغة طيز لازعديبل زعدتسا ورح اطل طفلاوم
 قنة ولكن نعم اح نزع بعبدا نعرتبا نعنع © ىل هلع نوعنكل#هئشمو اذطهلنعبلط:ن نإ ّتعفا اناث افاًبشسمنم

 مثفرغاذا ىنخلا ننفل)ابل انزعاطماذا يح وطرد دوور دوت |
 لتببل عنب بمول از اكل هلت نع سابع, اًرعطا) اًنلار عن عن انس نب ةيجزعينمعتبا نعتعأكزمت خا قضنلا

 سان نك برسوم لكنا مدرك ضاضما اللا رافنفالا اول
 نبسولامان اكل اذرت لع سادبع ازعن يلعن تايم أكسجتاهونات

 سة ناجاقشرقتسش زلط نانا ٍِ رهط ناشر ةليجتل يذل دملومبل بلع ]

[ 
 فاد ام عمطلا كاز الان هش انونيد!!ف ذل اةرض ال [ئضل انا رسالات! اًترسابلإ كبنلعئاظ كش شلت [لَع
 تيد كراَبغو ارت ناو سعب اشد اختل قاف نفطي دن نإ كنه اذال اذ هللا وست! [فدنثةلاؤضاملا

 الاانا ترج اعز جالا زععل رض نعمان جزع يخل نعجن اذان نا اذلاماغتا



 الامل اخو ءاطغالا ةورج ؛ يي يلا و ”:زفكارياسلا طاقأ

 أدعيه زعيلاط مب: لتجزعيزتلازعمنبعتبازعت أكو قاتم دسساتلاتاج ايس إملاةهشبادشتلاا

 عر عتتكلا)هاز ماجي زكن انس نمش ادج عز ءاشبؤل اكن انفإلا و 2 » انلخضي تملا ان اها رولا ما 0

 أ ةزناز عدت أ قلاز خزف اطلب ضان عذ عسب انآ اساسها جلخ ا اعناّسلا

 نان ازمملانن مشد ال تحلب للا دج للان مشيا لعن مولا مهي اري عمم! عباية املا تينهر عل تلالزع

 [ 2 ةن تح اواخلح اطّرإلَسولازل مب وص تس وثم غزاة رل تائب مش ادع هازع عنز «ناؤضتمز عنج اك شعب
 | ةيسس سس
 ّ 0 اال اة ربةإ عمش اريع دز عير ان نيش ارجع وسمدلا نجس عر شلشلا أكو ىاذل نر ثحو مشد! عزم

 جريان مدم الا ءاملاد ع كا 20 1 لا

 اًضاانعتعزبارعتم اعنا زبراجب ارجو و ييبارة رسومات يبجي مطل

 هنبللوب هلم وكتب اجبشاو ندم اناغز انج ند سلا لعشر سواد هع تعامل فزت ط شار تبي زعل زب هارب نع

 0 حا م وسو سب سلا وترا هش اييعشيالتسأ

 فورم كجم اهيا يناكااكك نور اصيل اناؤونحان انما لش غرد لب خ غب عونا ءاميزم

 ل 0 رم ا

 ل هد جس ال نبكض فيش م
 لال زب ادا عل لايتم تنصل لركن مس أكن ا اعشما
 نت عمسْجس او دام نب رت ضالبس رميا اوس هونت نان

 لكفت ع ءاغل | نانع ازعل اهارعسع خو ورب هال ءودجتم اهيل !زادإرلا و! فلن ثج ازال مزالامننا هن حسد |

 خا اذد فك ةكدنو ئاذغا مم مم ءوابلولونبتل كالو |ئالخ ا زم افالخ اء عال عانت اعازملا هن هللا ال ان العش اع داع |

 نلحْلَعَسِاَص جال انلاؤلِم 0 |

 هاحلإ ثصطنل ضرس ثمن همس نب ينيب يلج 22-3

 سجال ضر جا اسس ماد نأ جما الوب الاخوه ضل رنج شا انام وأد دز

 مالا انش يون غارع نجعل تن لعشادسؤبالالاناذتلإ ع زعرب جر عيه زبد نعت از عديت !رع ةتم اد تاكدنهج ٍ

 العلن راج عاجز اريل هزيل اج مؤ اذةَسورل ار جلع المش الون نبيل ةلبد فرج تالزض ازعاج كم امتع
 هناك هلشملة دلتا جول هللة سول دلع قتلا است نط نينخات ئاةمدأ

 هتاالعإب خرانلا اهل اخد جرت ببي زم ياه نيف خاف فلج هرج ازيلإو لَسول انك غمس سيلا اه ءاضض ايش اهون لو اش

 تلاقف هل ايلنجاطنن اكان اش ال ومبَوم واج ازيا وه اكد إ تشل 1سقل !عل شا الصش اور تَبِم|َم حس

 ناوكاوزايوهدامنخاز ا:رضس اف ءاظف ار اهنخان اد هءؤرا ايان اببنوتنْمب تنم دصنخلإل لص السناني انل تأ

 "اندر جوانب رع: نا كابل نول ضوعإ شاغر ونالت 2-0 اينخاف اهنهاؤ عمان

 >2 ريزلا اذ اكن ئط ,.يطولااذالخا تشل كلانا آَسَو َهرئاَدْيلَعْساٍلَص سالو لام

 الاكسل نع نت ةرالا زيك فاش عكا اا ومي لاسبتانلا جايا دف نكت عج هنا ناخالا

 هلع زثمازهل فن وهوية نونمل امني ف انك[ نئتطْوملا نالخا كت #.اناْئْصل اوبال زم اك ناو كبح

 ا



 ٍ ل
0 

 |[ 2جاج ساي :طجنبنلاداز ينال افاكالاوربانل انج د وب نط شل وزينتلاهدبهطلا مو تطوتلا
 نيزك نلا زمول لهنا مال ذل ذل حز العش اريع درع ماقفل نعيش الزعل سم وع را عاجل
 ياطضداشلالفو يب الن مهومتن كاما ناانلاؤعنيمل كي لائلَعشبإل سالو "بيلا يب تنويالتلابال|

 بان ةؤ حلب ص و خارابخا نضع فق دام اًءاهمددج لل أ بركان ذاك 0 0

 اوديو, فون نك ذنبا ساتل همز فل ادن ب 2 كتلة لوسزحلا ديلان عاب انغمعلا خراسان زع كك نجل رعي ازعل ل أب مياكلمياذج ظ
 هللا از ذلثل نر طلل عرش ارث دازصنء ان زمن اع زعتع متاهوب! لاف الامل نبل عتداربع دازع هت زعم اغلا نعمافم

 هر ديرب ب د وجا فو رو 11501 1 1 لا |

 طبْض موب كاضلؤلإ )ازا اسما انجزاكم ئصواهنال سر انت انضم لقرلا جلعشبإ رصْسانوُسَر ةللازر تل لعزمج د ازع ا

 ضي اال مالك بطي دما انجزيل لاول نثجتح اطل نلغل ارتي لعهشاربع داعب | اضس نعد تل ارعرنع

 الو ل! نالغب قريتي الكر ذبل نحت ورغم عيانمي) جعل انعم نعدات نعتز علك عدلا جهز تح ا

 ةقيشال ودل ذر فلل جوس رم دازعذ عا نصناةز عد ازعاةنسلا اج داتنانالبمو طا م ناطبرمخول وتبعد |

 |نناوال ألق رسل لاب سس هددت كلر بامر دبلن ةتتداجقش
 أ ذا را طرتمالا تنشب سيم لامن هلت ال فر تدع ش اتع ازعاللل ا انني ازعل: 3 د

 | كنج 00 وتلا دس عصام جان اوبل املا ذناطالا |

 | نجي جم ئتلا قل نأ ب ذنامال اءاذاو ثضافدس دنع مه ورب نكا نفث ا كول زج موتملاو وال! غ

 | قوس 9 ا تا كل ليلا ظنالال بارك شاوجعؤبل خلان باد زع يت

 | هلادبعل تبل كش اربع ةنلخل ا رسكد !بازعد طن جونج عنب نعت >شناما ءاذاكم بدئ هنزل! ظنانكإو كلانا |
 لتر علب غلب امظات ل وع ةيجني ددجترادؤ لحق لتس ا رط انهدادبعتْز نا اذاؤ تنال عد كْبلععل ان نار طبر ومعي 0

| 
 الو 0-- ءهباهساغإل امرتططلع ةئارتع لرع مناخ وصن منعت عدلا فئاصرتا الخ ضن 35 +: «ضهؤداطت عِش ا

 كل إي ظلنمنلزا | عمساذث ان كلاذرٍس ءاناٍجل اتا غدغ ولاد انمنل اطندتد هاتفي اكمل اكل ذؤوظنن ان ناك الصدع |
 العلا لال طلو كالا ةدسسن عقلا ةيرعيإزتلز ظتاخ جارعمل نيت نعلا ١

 : ا

 0 وعسل اكسب لبا خيب ا تلئلءابلعت فمر ل اذكسَو لاه لع شد إسم الوستنع |
 اعنشاؤ دم اًصاتإل بس انته عشاسعو ان اذن اذ نات جا ضتل نع ولا لّجمس ا جزع كتل ذناطالا انا ادا

 :جنوَسملربعلاّر إذ نلت طع ةنداوبعانانغمسل اذرّبج دلوعة نعاتول إ رعنخ ا :عذكعلا 2 اغتدا

 > 22 نكملا هد اناّينكاذ اوريو دم ملا نان [!اهفدّصاذ ان نيبذاكلإن مدد دن عندك كح ذكى نبذ داّضل إرم

 ته © عيؤلاكفدّصلاَداهنجالا نم اهربل ين تار نيرنلل ريالا ذ اطداوؤكل اها! تائب لح دادنع اروع لبن عالل ازَع

 0 فريز ننحرم لع اكو نان ةدسزمي لم ادتعؤ الاخلال شبل عك جز عيب ع نبانع | ا

 قذعذ ظاكاذل اها! لشم تيب ل شم اربع لزعقجزعط اج قمع طيزبل اول سنع فقم 5 عبعو ذقمدنفب | :

 سون عنب سلا يعن عتمج »و .لعاكو نا دسمل ا: لت ضلع مث ا دبع ج إن عزيج عال احل تمزج يشل نع ةيسزع ْ

 0 ا ا دماغ اعل اذ مالطا انبي دجزعمياعن ان ةهادز رعت ادغس ْ

 م اب اامرنعومض انلإ اناكنسملا ةاعارت لت شاا دس لفل نط سم عانى عع اذه متى ابضلا|

 كلذدّج ضن عي ة مساءلة زرنا يلا جذنانال اننذا تير فد اج انا فتن! راسا

 06 ١ انه صالتزعال لوني حربا شات الا تكلا ةنانه اشم يت كاز عتطد نازعوبت بمب |
 1 007 21 02 ب 2: رج اك كود8 1 تكفل 1 اتالم لعشادتع ازعل ءاَعد رتل بصب نزرجاخؤا اناكرّتب نيد ذا رم افلاوجلاو !دهسلأ يول اةرحا مناد |

 ل ل



 سس ب بب|ب بحسب ببي -يببب لنبلسسسع

 اق ئوّملاهل اذ كلذ صنم رون ذهل زعنيبالناكواد نإ! لكن ّيكرم مز الس تالتع |

 0 يصمم اد اوليعو دن امال ل جد را 1 كامن هس هي ل١
 يملا يروا عل هاقماو 30 صارخا 08

 1 بن اماكن هللا عالن انت لا ىعوعا ملاَو تافْعلاَو هيدا يسع

 اينانايد هد انؤرمنالالاك ءانع ال انجل ع - اههدحازعرتكربذامزعمراج خاوجزعةيخملازبازعيتب ارك اا عوض

 كوت عزك ل ضع عبط باز عيليعزبجيزع) ةسزعهقسل |[ نال بج ا اهدَحا

 نمد هلع خص تالوَسل اهلافمّضر ان ا اضيع ةرزل ازعوتسلا [>> ل ءاذج الى جلز اما اكل اذرل تل باع هد اربع هازع

 ندد تعط مر عكميلادخانبةيجن عت مهني نيس جلها منعا احول خلا هلطغلا ءآن خي وج ءابحت ع ءاجناءابح

 او:نانإلا ءاذإ رح انا

 زعرعلا

 هاك نس نييتلْام نا سرد اوبرا دمروا
 01ه التوسا ةيخالاداشسلاجل 20 وا دامو عع

 خلا ؤعما دلوعة رتلاران وزب نجع ومع نس وزعي اربع يجعل ةسزع سا كمن ءاطغاشلل اءانإ نمل ان انخالاك

 البن عومطنو هل رج رونو كتل: زملص ةزالاةانَسل اذالخ ار جلع كن الا يورلا لعبا اصلا نيكل ذل اعف

 0 الخلع تلا ازال سلا تم هثااهيزل تلال تل زمتج +لزعرب اطيز نفو عز عسر عك لع

 هتداربع وبال الاة نبع نين ازمز عباقلل مبتن بتم لع هت ارجع دن عرج ؤءزعكييخلاز عع اج .ةطنزملالشلاوسرح

 يلا نلزعد تلادنع تي زع ضع[ جانا دات زلم ابل تل ةزالا الا راكتزمش
 ملا تتانخإب ,ادانم 5 !نمتديحاهدتمتموف نزال عنب ذالا لامن هند عج زل مزءن اكان اول هنسنعنلاذ لاتيني

 00 انجري عومشنو انجز طتنوامطت زم نصن اك_.ؤلومذ كلن اكان لوبد كتل مطلة رياتل نمنع

 دلضصعلا ينم اطل يالااذا هت نؤكد هنناو يكمل ضحْث. اونا تضف انامغلا هزم (ن مدل اواخا

 قا اخون س جل انا طلاذربشا انهما هقدر شبة رتن رع كرك :وي ب اهيل قال ةزلج انعام

 ماقال مزعل وسعيد از ةوملاملااهلضيل اش !عْمَمل داك وانسي كنب كلا ذافدعتلاؤخن حاملا

 دمع اهلا زم انل كج ماهل اومؤلامثداانفزر هلا نامل نمزج مطعظتحودالا الاوامر صيبتلاالا

 ننال لل لفصل غل نر تاز تلح اع رعز كلر عجبت از هزع يل ازغ سك

 التاي يزعم داع الجز عطاّمل ادي اح دار عنان نب جرعه باعت مدارك جياوف انفعال ادبعل اهيزن ,اونتلااتافأ

 دطاطؤ ل نيل عون ومرت ا وبان اكل اع زعن اذ نع هبل اعلا ريوطغل العم الازم اور كضاونشا العشار

 ناو اناه نزين كانط د لنجل دلظ كلاب تم ذق هزخاورشمناف اال ءازو امي يركزم ةداكذشازئرل ةلغيلا هنت متع ْ

 يا ما هس ع مجم ١ دس

 هرعت اوف عام طم نال اظف نات نعلا امل ويتمتع ابا ننعم ناله نبا زجت ع | ومنع اولجلاَوَوكبَْم

 هاَحلاَنَمس ولاَ ْدملاَناَلَسَم اتلعمد ص هش: وسر تالاف عمر د! عفر اذز عر كب يازعل اضن ني انيع ندع

 وراسل اثر نمرءانلإنحّرا اكلم اكراو ضير اتبنناكرانلفالاظ مص ام عيال ام اهل اَض1ََسول اذ لعاب
 0 0 0 أ اهن]س ولائم !لكسا

 دالجز دنا ( اهيحاطانق الاال ظ غن عج زم كاجح اا عزنا تاز هذ تح ابحاالوج للتنس

 ْ | ةابستنمربنزكجرتتعمانم عام احا ليت انوع ادني ن | ردنا عبس تل ذانازعأ

 دوني زعم زعزع (ج كل كلام تدوس عمل! ذة لتل ا ن6 كلا ذورسلااعّرجلا د َنإإلءانط معطل ارحب

 بتاعي ضتب 2ناةسجقانم دريم اهنذاغابغنعزجزم كنايمازرف اتمام جب !!نفا ةلاذل ال تلم بلك هج 3

65 
 | أثئلا

 أم ل

 ساد اثنان ننال

 رخزاللا ىبدامر مول إرم نوزع

 18 هع ايد درك

 أ
| 
| 

 رش ئازطس
 هذامحنوكنا لفحلا

 ا ضير ال ثعملا كجم,

 ا نأ نحل ان تالت, امخ ر

 ماد سام دار ءاوحل وبلسم
 0 هل انارل نساني

 ا :بدن دان مولا ذاع لاهل

 م انلادروعل كرنك !نئيز ,ىلارملا

 انالالان ع لاننا ءلهحا

 انهبهعاهب انك
 ضر

 لحم



7 7 

 (معأ
 هم 1 تا

 2 بح

 [”قابخوبا هل الاف ةزح دعامات ونهر عانؤل نعيم اعنا[ دش ماعسا دز عزم زا ربصل دانون اب خسرنا هتم نفاع
 ا افجر نات خر يردي اتاو تسال اه ةردتع اذنه ظن نعز زم الا حادا اهب ني رمان الع
 |ةلرعماظتلازعناؤر اير ع ناطنا لعد دانت بتيعزعدنبعن ازعتيح أكو طل ض لل اكد اج لباب لم لير
 ادجرعاننالاانجم رخال امؤع شالت ا ني ءالبل اظن لرجال مطعت اذ ايل سمنه بلا وزال نر تيتادع شادجع

 "ذا هد نهد بطنن مصاعد تن مصعزمو اكنراكت اذرتنلا ءارغ لعمال اذ تل علال نسل جلو عناورتم
 | نحو عبر كلادتعزعاشبؤل اجر اش أكهميضنج العدساني عزل تصلاذهاللا:ةرل حبت انعرتمل اصنلإنو ادت رتل

 تيااهنإل ضي علف كن صفا تحزم اكن اد نت !ءاذغ اع بصارمناب هلال ذرات لعن ادنعدي زمان

 اتيادعشايبع درعا تمن نعيضوز ازين دازب ينل أو ناار تحت اتخاذها خان هانخاكمالنالا

 تاِبِلْج قدرنا ضن ةلازمزمئالتسحلاةرتالبل ءوداشلا سي زعبتمد نب شادجعيعةنلادإنزبازعتعداتب ضب
 ٍ اخو وكتنا هيجل عي لظنل نزعت علت كك انا اخي تال عاجل تدلون الد ءانكت يب هلم
 نين ج رشوان عبدا اا وضل اني شن اكل ولاهم ال يرذو خرا اتم دنع هت اذا اظغ ظككبعرم انماط اربع لاف

 فااطبخط؟ر هل ؤطيربتل لش ادئعالا عزم وختم ربحت زعيب| طم شيل ثم دازع ةزرل ا زعةقملا [> كلا ظبغن اكممتباباثاق
 أدت دار جواريذلازعدنن تش اد وعنا نختلف عنا أك عن نذل بلغ شااتاشنما بنتا

 ةهقرإ تلا ابيض: عمون عشيبملا عبار لعأح دعبل. ةباناخباة اما يف مثد١انح شادضج عد دْس وهدان ظكَرملانَتلا
 ا مخ طنط غاعجن انعرج لاش هد كايت ايدارمْإَسَود اكجاع را[ ص اويل انل افلا جمل نس. عار عمل اغلا

 د الون لاهي بسلا طة اكلا هز تيب عزم دبا زعجر اطذز عك ازعل اضع ازعمليعنازعتع جرن اط رن دبع
 | قي سجلاندط نال هرتز جاز عربا عاليه زع ؟2انيل نع زلزعنتسا و ضغين عز نكرز ناز يلا غب
 | طعم شارما هذال غلبت ارز دولنا ونل ا هنح ةيا عيعأكك م

 | كيطربانعتمح [و خف الحكي لاذال ذو اص ان 12 نفك تل عسادبعجال غل اذكر باع اعتب زعمنع طفاعلذاالو

 ريغ انو جؤم هز طعإت لل ع شارب ع وبا يرغبن اذ خاطف ذ امال ت ل عش اربع طب انجل اذن اواني صغجزعل اذا زع
 اكان رتلاعلر اتلعبت انتل كل ذا شاقنالف انرتئللع شاع املا فشلا الف تن |: وزر شاددتع

 ”ييهلانن شاتالسكدا رع إل صشال ودل اغلا ذرب تل عضة ج دازعرانن عزم نيون عزعن ازعل ولع عيج ازعل
 ني ءاج اكببست نعني جزع حجة يجنب جنب ن عريان سايز حوض: رونخنيازع يطل ك نشنمل اعمل لل
 مالو سدد ا غسل اجره اشاعشلة ةنان انهميضتلل الون ناكل ةلزن عن انني و اذار اوربت باعمس ١ ظ

 ها تحقن علان تح نعت كك ن اكد فو لحي ةرناخل نسل ةنتماناعنل هني :«ديس د السك ةرتضاجيم ظ
 | "لج مطب جاوب اعتبره لسا خب ةسضاذان اكلّيذ ناو علَحبْوكْ حاَج احلا نؤك الر وطه لع اذه لاس شمل اذ

 | ةادرعربرجياب نجد تهابالاثل غزا زعيم تازعتع أو ضل را
 | جاز عران بخ ابشزعب تلازجنع ]1 علب درت انعكس انيكك اوب از مبان نعلن انتل اعلا ومالا

 وهج تل بلع ش ار بعانانف هل نزار لعوب اسمن هتئادن زعمت ازعنع © ىيزلا كعبش اغا وزي تال دتجا ب انشمس
 هدفت ا)حالاذ تلا نسم اند العا تلازغ لع لنم دن نئاطضإال اسبانل اذه ربتغي لعوب عضومرل اانا التان
 انو اتلاَنكم الو دلن ال ظفحال ان نصْذ اليل اذوب تنل رسل اب !نرضحلاذ نامجزعينع [9 نان الاساذ عجز عت اك

 نمدكراالاءان الجن 1سوملادهِلعش صحا دل اذل اة بلع! نع جازعمل الني مات مزعكهنل نع منع (ج كنف دلنتف

 لانو نإ ممن سْصا نكت اهل ف ماظل طنا لافرلز اكن حوا نكراخل اف تماسك انا تيا لافشد اوس إيل انتا ها ل

 ايفل ناهز ملل نكن ال جامل حت ماللا كنان نط الاذن حس إرم نزل ثكناخل ذهل رت ا يضلل نضع



 تسرب ف نك هد ؤمالاز) نتصل زمن كنس نا بحاله اغا وزالا د وملاو اهعاضلا يم (ثأب ذل
 (ةنعجا تفز عرش الرجز سن عانلا ملونب انيوذللوشيزا نزيد فخالع تشمل تناطمنببجت كتل كد

 رول نجزم زعبل ا عإع (حبس زم وكتلإز اذا تف زمالكلإ ران نعز تنكر ع .هيزضال نر رعرمش

 نجي وتنال فهو عوْسالد ل انك تن إ عاني كتتش هوس ابا ةتان اناا [سولا رجل صار وسلا لاف

 مهلببنللازغلالانن هلل الؤم غرب زجل عش ادنع +, عون هش ادب عرعد اربع زي هزت زعدسشلا

 اهو ناي[ لالش [لصط ا لاخل تن ول ضر عكس زل أك مسن قون نكات
 ا وع يم ابانعمملاؤ سس هرعت مز عر كب (جرئاشل

 7 8 ل
 ناش انا ثن لونا دل كرر تيا اضغازموتنع] كمال مؤبزمانعل تربل غش ادنعد ان عوكو نتعب ج هازعؤعب
 | كنلاجئا شاحن ع وكر نم اير عمساز عطجاطتو نان الا نحن اوهربعكللاو عضو ل ني ئان انكبزمك 00

 0 ل

 و بانناغانبولو جد نهدش ابان هثداهثد|ولونجداثكرب نار نج ولونبت ضمان [ومب» جيب ملك دائج عتيل عنو ما

 | بَعد ءاعلا.شفم ان اططلزمب ضالة لكذملنعمسا دارت: توزع مادي عن عزب زعبل كب فاه
 ْ أ كنان طضلال انصفاش الوشم لان كن الاخ لانوس شال ومإلاةكانئ نضال وسؤا شالوا لسع

 ْ ”ئَرلا مالكلازمنومططن نب نيالا نبال ان منت اوباطح مدمن ارباطحالاداتلاو هز انه عسل اسك هو لف

 | كانقباتشا كداب اند يس ما
 < الخ ا؛خىاسازلد

 0 ا
 7012ه اك ضف افيرانعكرضدال افرام ضل ياكتلنم دج الا فن راذيازمايشر من شيت انس 2

 لصَسال ودلال اناشسال انج أك كي اجزم يش شرتعا حام هللا مكنت املاابع

 ات ول تاب ل عانيت لانشعول نان: ولاَعاَججاضالةلهع ع نانتلإ نم مشت ةناكراو ْلَسَو داكتلعشا|

 | ع يبكن عرار عتيع و دغلل مؤ زا بدحضمف ل نر شعلة دازاذازشل تلتزم

 هشام :اماكْولجر مالك ضو مزمور طعما ا انلوعردتبل عش اد ّيعايا م ل اني صرب زمن عماضلا زعل

 ل اهم نانزنب افراغ ن وكن لخالد اجل انكسر ذل تلال هش ادع زعير نع اجابت زج لع عوكلا عوف اك أ تأ

 | تابحد ا رعلاج ضي زعط انو نيارعسج تنبع رعت ءلفرإ تل لعفماشلارعناة عند اح يي مانيلا ظفاح د ع ظ

 ده هاسلاب انب لتي خرم ائينسوؤا اًنضعبك]كتاذاذ اكان ماذاناَعفعبنكيسنمكز مولا اازبألل انتل

 | دبش وكفر راكع بظ اجعل هل اانلم نت وسمت اطر
 اطالع وكت نمرنحنخ مالك إتيطعل اجزم الاسد و

 أ )تقبل عش ارجع! ر عنب الز عاع ديد سطات اللتان ْ

 | اةتكيضا هداهم دانس رحب نإ لانه اَنالغاون ضن كم :الكر هنن رجلا اجل انهربكلكت كج حلل نا

 أقف ديزكإن منجل ا ةناكزجل مكرم نا 34 مالعالا يطال هملاو مالكلإ ضل ل )تيا شن انوع اخ اةمالكلا

 : 712مليون عاب جل نكبر اجي لك نوطصملا ناك ابيل لاءان تنسو ةلكلل اطال نر تلاع

 | دل اتعلم ءامتو ةوصللو لإ نيد اع لت! دع شاربعل االذل (نردوين عكس ا عِلع تاجا |ةيباج ات مالكا



 لجلال العا اعامايضصايءدَس 21 قاؤمد هلا اون ااونص!!نيزلا ههنا .اك ةلونيل انش نان وهتعانط كعب

 |هتباؤح اوم ل يسرك هداك ذل اناا دقة لوغ تابت كتشا |
 زوم مع انامل نرمي ب لعمان اسر ابيؤاذو شناص اغمزع وزو < ولعل ميم كل مخلب

 انتج هبات نسضازعكل:ةطعزعهيعنبازعت ع[ كرف ع هاؤضنب بالعلم اذال اومن جنشح قانلان اننالم

 يدعو ازعنع جل ذياذش لوذو لتائط تر تعإ ل اص 1 مدام !لهتونلا دا عرج ءاج دوم رز نلع

 زوكم يكون ؤما: غسلت هللا جان نجر وكمزيج فنا ةنلاغل تربل عذتج درعا تس تدب جز علان مرع درسا
 كةرعدل تنك وس ا ل

 2غ مناذ تعب 2 ل إل[ تنضم الون نبق عذار ان زإ ذوخامكهورختنلا اءرتلالشان اغا كلير قب نكت

 عنان هشاربعرع دزبنب ةزخزع م زبن بات عنابسغلا [> منلعمل ثعاتن ادن 0

 نال أ كرفلاءاذإ ذل انم رسل سات :انانم ٍتَردْرَما سورا عش الَصْس الويل اذل نبت شلع اربع

 يبان نة شعلانمتض مامنه اكن اجال نعت: نياثلا اذانم1سىدل العش ٍصهلالوُسَمْل هلال لع سارع إرع

 اادالاندالعو جزم :هوجبالن اكيد عزا سيناةركو لطم لاول الء اج راطفلااوطل يو ءدازأللا اطل يتمم عه

 شا نحنا دعاس نإ نبذ هع نب ةيجزح وك اي تجر عع أكلنا اال هناجر ا
 اضاف اذ انانمدد صور ةزماًموعتا هربا منهاشس !ناكامتلا ع .اطزبهطرماونن ةرماتلل مم اذادمش] خرم تل ماير تاو

 هناك 0 زيكا دع ومكو حلوا ايصاتعنعك اء ارا تلازع املا اع بس كرمملان مناف زيزل انبثبلا

 لع رعلا " قول مت حصا لحلو ءاذل اياز ماوعل ان نيش ضي زينل اهم م اه كابا لذ ان اكن سال ادع

 0 م نرتاح هازع بإعلان از ن جئادبحز د جزع كد زتع تازع ْ

 أن نابل نيرلاق فزع نال 1م لاتؤالمل تا تت رعت اغتال
 تادبعد عويد اة نعةترزالاوجزع جنت ناومصزعْس از علعأج ن امن لال جن نيرا ل لت عنج ال املا

 6 0 ! مشفر مد مت مولو ماؤشر داضم انشا داب طفي ندوات وجده اال اهل تهجذَع

 ,اًحوُمنماد رخال خضر حالا كلذ اإل اذاذاومعضم ةحافالج لج نافاش نان هعمل عزي الككل زج اذغررنعز ملازامب

 عنم ةدالضملاو فد مج ازخاو عل اعارتنإلبلتلا كمواد اجو نمكاطم خالل ىتمالا خان كلن دلل اذان اركم خش ضب

 3ص زلم ككلذل اتءازب حلك امتنا اًوياؤالاب هدابعنلكانا ١ عسل اَت الل عداط انفجر الان عمضنلا

 كلدكن ئبلو كنمرْساَع ظلغاخع خابت ظاغاكرلو الا رمتش ا خرخاشلو مث اعرب اهتماوتحازا اك اهيزت شاف مالشالا |

 ندب ذخرا ثونماجل اذلج لهي ناكد انج مالا وكب دوامشغ انا هلص سانا

20 

 رس طخ :”لاجىطضت هلل اتالا هليل عاهد حا ننس نوم نب. بل ةزع اخ تباع ناضل (> انْ
 | رجركن عز از عبع أك بلع للف انندَص مزك الامد جنو بلع نيف طال ن:عرجسل الوعر داو كءقافايد اضم

 نأ د موتو وم ئورلا قسد ةداعلعشلصشلؤسولاغل نرفع شا نعباز علت اعيزعسوزبازع

 ةؤداتم ميلان للاناث از بتل لع د ازعرب زعمت نو رز عد! ل از هنع 2 ئؤرلاةض رخل ابو رّصل امهوزحلا

 َدرلاْخلَحشِإ آحمد نود اذن ازال عج جزع ةران نعت ذازب نع فلشلا (2 تنصل لع وطتسال اطيل إل عطْجس

 1 يوت ناسا [ئهننم عزاه دازآلاةيلَعمضوبزل فلات لي
 متنا عاش الص فاضت مانطا ليان ناعنجنع امر نويرلا مز معاكرلاو دال انوا ةَتالافلاومبلع 01

 . و اذكتم ونئسمو خنل انش ةتصلا كتكوت ودعم انهن هنعئ قل هدزاغلاف

 00 هاواي يام: بتوع يناعتسأ5 هات احط عأ

 دع هوم لاو :رئا ةيلعشد تورط فو فرار لة حاوطعانبفي انبنيلم اال اوت عسل سرج نع ةوكلا ةرازبدإزيدحانع |[

 8 ور 1 3 .
6 



 هله هاذ نر أمي ويد اجو ىلاعن هانئ عمن الروت اش عرج ال زملاةلاملاو دحلان هبح شهلا
 اف يزل نربخ تل اؤرب ضنا سف اناواكل رائي /عمن هد ا زرلاو عسونلل بم نويل نارابغإلا
 الربو اج لمتنا ئولاو هوناغ ا مورحا قش اها ماؤاتاذارس ات اًنابنوسلاو ئزحإل نهال رباك عد نع زول اعن انلزم
 +: ىَجَمةلاغل اه اال تلد عرخ ا نباتثمن خفت لان مزعشفر لم و عضال تسف بس وعيب لفدؤلاو
 نوب عن حل عل ةسيزع انسلا بضخ كر اكر فينا بست كو رمكد نرتب فدا ةلاغ خلكم طل لجم
 يك [سو للم الهش الوثستلاةلا تبلغ دبع ازمدبترال كونان ال ل تهتالعزشل هان هكم
 لاغاني قرع دلزعر اجز عمن نيون هزعد اة عزع#رازعفقس كس مؤ شاجذ ابق كنتم لعيب ذل اجب
 لافر تدلع ادبعو از عدجرالا و تنسخ عون هند اول ام َناكا مف افلح زا ناكول سك لاذ بلع لص ساد
 نعوغلا بحال ايف اللاش هلال! ايما حيظحان اكآل نان إرطضاام لسير اءبعهتبالَص هلا لوثدنان ىود

 5 بانلاز مطرب المل ان عتهإو اًضتن اكزمل ومي للعهد ادجعا) !نشمعل ان انعز ل مضل ارعنت تملا بسم رع انس نب قيع
 0 ا لا 7 : 6

 نزلا, واج باكا كلاط جزءا هش اجلا ]زال الترا ل مشا ربعه عن نت اكازعتاعإَع عضال اثم

 فات اتلفل اكل رعم اناني تانغ اؤممحل نفل اةراقل اناغلض ناعما! جرسل الث ئب نمو تلعاواخمف
 تنبع سنان ماعاتلاوث ام اناطغ الخلا ايقبا لب طف كدناالآ نيرا ادعوا تبدل ل اذ انه ؤجوّريْْنَم انبانم

 داؤب ؤملل الفون النو نال ساو هقدع الماوس وداع صاهعرتهز صفط ىلاهن هللا ةزبخ اذ كاهن بع
 طك اجل اال انهنللملا اتحمل ااض ئه زبن عرج ومكانه كبس عز انك جبل ظاز اكندل نال كيما بس

 دج اهرئعاعضاونل او دخراهداب عع هد اقل زمت | نب عاصم الزنا نير اننا ملانضن الخلا نم تلع جلا

 تكا, جاب دلال ان اتورلا ثلا جينا غاب اخ ملال اننم هنددتدن اةيعن نزلات اقل نلف ننمزم

 نعل سميد هنبارك با ومخاذ زعم حانم)إ نيوتن كب ومص نفض حالم زب عضاؤنلاّنا تل اش هلا كتيب

 ةتالوعب مل التمتع شد اتعدازير از يازعنذلخلا جنتل مالك اكسو ان اين مالكزمات ايلا ظناناكلسسامل
 اوس طفان اهل تين لع هدادنع جاز علل ارعاتلشن ا [<9 ءاشنم تيك مق ءاضرهتد مضاونن ند امل |.نرككوم كلَ ءانتلا

 غب مَع عضلة حبب خنعرتساشضالا خزي سوا ءاثاةبا نمل هل امارس ة رئي شعرا يلع هثداؤتم
 نّسَو هتداضفخرب «نّمو ثا تفر هند تاو نمدتاذهشد نصا انكلو مزح الدرب شا بح الجزم ايهدب فكن ان لاف يخ

 انبؤلانتن اناا أكك عت امتلسّْملا نمبر طاجن ؤإ كوكا مرد مو هند زددنثبعم ةندتصنم
 العلارعل اضاع نع غتسل ١ (كج تنجو هللارلطاهثب )كو زنككرمل اذول ان ءلشم ل تيطء العش اربع هازعر الاد !جزع

 . ؟اهاروماقلاؤذ ةزراشحلا
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 ١ | خاين اذار لما كدنلا 2
 " كيديتعةكلمطن لا موصل! امال تاكبعلاظ عضاخنا هبي جدال ن جملا ظل ناكني اكلَسوا اًمضاونم ةيدوعزمرعتسااناررتلالك 1

 كلذ ومالي! لاطك ةوزغم ادت انوزلهلا نو يتضمن اك 2 | . الا تازخجتب اهم تلا

 كمل اًسنغلذاامحامةءزبحارل نات دنع بلف ذوو لان هتبارجواخل ذكاذمل تل «زولخن و ئاالك
 3 لافت يحلل عش ادع دياز علا“. ءانمزعذلتل <95 شرا لعن افؤالا ٍلَمَاَدْخْئْمْضَونكصاذاَتلنإ هوما

 عضال دلتضإ اناةازاتالان دلال زعهن يزن عتمدابكات عنب هناا ناز
 م اطلالات هكرجانإولا مخي منن انك (مةمادنن زفر تعاود عم اطر بم اوم ونجم او صف مانطورما

 | عقلا كباغدخ ن انام سلتا ءانلاععنسكل نب د رطل ني عل

 تير هدا
0 

 ب
 قفا

. , 

 هدندأ

 تطورات 7

 03 دحاو الاعداد ادا ل اهيل ناساف ب ام ءالوئه نزعؤل كال لد سل ح تلف زهر نعوذ وس زميل اؤماهباع

 نا ممول امتاز الت لعش ار نعه إن عيجراخ ري نفوامزعن اعز ع نبل | ازيا در اذ ثالاو 0



 1 را اا وشن ملحن اسلم |
 | هلاريعؤبإظل ابو وتين دو عرج اعماق ارعديرئزح انس 5 ومن اهدنا تخلو انك كرا ءاملا

 ات هرج لعشادئعب اذ اطض مختل ات اتلخ عومَو مشل اهل عش اف دنا لزج زل التابع
 ْ 00 ارجع م60! تلا اع ىغشان !انحاكت نمله اول سهادامأ اميل للجو

 | تح اتلادج اهاكوتضاونلاش اذار تلي اتا اكدوا يتلا اذد لا هتباحف ا اهل ايليا عش ادع ازرع

 نابنعؤب اهني ادنسلا هبات ديوس نك هارعسا اول ربت هلزعشمر كان نع تارعسع اح نئيزيكتلاهللا
 | د: اكودشد داش اماظنعن اكومانفتلا ةيناك امون اعابااملاظ نت نالورخو مسك دحلل امك ان دلت ج هنن لال

 |3 لق كيع وب دسصَس جاطتفال جالا لالخ ةبارتران نانا سواتتلاذ 1 ل انف ل رم ايلا
 | داع نإ يهوذا عمال خش مخل انغن البجا اه وعي تار ركتن عا جومم يدك ض اف و سد اتا طف

 ْ ناجى بوتان هت نإ تدك سعاد انلضاَتيس

 الاو امس هنن ئه امك لك ض ا ؤصتد النسل لا جن انئد ةاعلا عنب مضاف اغان ا زباكتملا

 1 ءاظمن اتا هرم تل طفت عضال ائاغل نر. نسصم هارع ةمبا تعمل عطا ثانباوعباضضازم
 | سن 0 ضال انف اعضاؤنمناكدملالتغ اال ضان اطشلف

 روع نين احبمش ار اتلانعناططشلا لن اكن :تباء اطرد تان ابل 2

 | وبصل ركملانلازعوتجزعدزح تلا رع 2 قلك زعدبعتب نساك فتناول
 |” تاهل ضمل اذوب عنذ ورز تن لصون ع ضل الم زب لوط الخ رح( قم سولار جل عش! صش الس ناكل
 | اب ايناينمترا نقش نمل هر تهتللع شارع دازعبضى تباع ن انس ةيعزعتتع 0
 هزب ادع ةنبلازع علا كضزَساَتلاَمَضاَداَدعكراَم هك ايناكرلاذلاذ مالت إناء نضال ون ةنجلاذ

 | ل يبلع قال الالات البل زمج لزعتت ازعنلننت ىو نعئبلا درع ادي ميلر ع هننلا بع

 اطالع انننولان ناهز تنازع نامت يعل هدا ءذزيزل تضم سال انهن يمنا اث الكف

 ميرال (9 كس مسالا انضنا انهما اًمشاز شلت كرف شلخإ عمت 1 < ئالع سارع

 هاف جالا انام ءاشغزم تلا تنال الاجتس ]ياعالم ل نزع العشا

 ىلا جان الكف ازهعكل املا كنقنل اء ؤشنلا :نازع ابعت خال نرش ذانائل نأ يملا نياك هناا تذو

 ةاساؤمدلامم 0 اول ابى زيوس لع نم يرش ملا اناؤمىلاب مشبس اقائسل امم ئضنلا
 0 للجيب اهب عر عرار عت 0 ادا

 000 رالف رتل بع شارَبع دازعهذ خل ءمرب اير فج نعي هدا اميصرب انس الب عز ع

 | دازدازع نالززعلاسب 0 كيوم بج ها
 ] 000 هل عرش ارجعوا ل ثلاث
 اذازطوملكذ لب كون كلو كا ؤزم انهن اكر اهربكاش اود اةءاملا وهنا مد! اخلط اما لك فيك
 اهي تلت الطن مع قش عوج زم وللا نبا امرت ايبلعشاربعوبالافلاذ ء طش عوار أكس واد اليل

 لنع هنبإ كد كلو هندرخلاَو رثد نايس ل وطاقم نكت ل كد سنغ نم نا ظن الاو هرب تاز اش اؤللا ل نماء
 ذيع جلع علا ضنا عوبعتا ديل املا كالت لئاقبلانماذ سلس بلع تحان نع تيل كذو ملا ان

 0 ع و واو تامر ديو 2 ارب ءاَنانشمبل اهرننلو ادور اطرع |

 لع درواذانكلو ططوربكا هد 1و هلل ااكارلا و هتدداًوهتد 1 0 اذمولتمع [

 | .انغدالبلاب اي مضرب وجيز هزيل رع وتسلا رس نعتلاه هتبازه عن

 هلل
 ا
 ا

 ا

١ 



 الع طم الوثب اذض..لح اذ نزجيزخاف ناز عرضت لبوه لسا نب اعهتباؤ مولا اهلا ءاجل انف ردالبل اه
 أ يتردد ظالم اناا لغعب مطساتنإج !ناسؤكانو ميلان كتل بإناسبتج اال ادلب لخذا
 نمل انتل رش اربع ازبار زعد سلا زعزع أكد ملا زعبل اذ« الروك دنهل عنز
 امسي عض كم منين عزجض وينه انسزب قي ت .يازهت يأ نضل يب طم م ايل اننا

 حال ةتساط ل ةهحاذلاةنماهعسئ لان كيدز دلكل اكل جاستا قمتلل 1 رانش لمخالاهر تنباع
 |ولااَماق اخون دق ور تسف جلا امان نيم اخ ! نمر تر اللا ةرياتل انيِبَح كنب انم دحاذو كن جودي انج |
 للوهلة راتني بن لا مازال آت نلتفت ةزهنب ولا ماقبل نؤكتان جوخ اسامي زانت
 ادعس أك دان وا مياكفا عاج نخلة نرش انميطت نر ك ضعت الن زكو كدت خان
 مسج اذ فان تكرم اضع ازيلهشإة عش الو لاخلا لتمتب ذتج هز عالة زنا ثعرعنل ممل شفهازعأ
 | او شكلزت الب جاكم ررتؤنا السر مدام يزللكو نلثاث هان. تنخزع سات طع اليرقطالطالمئبشا يعل لتف
 | باجر ال انجب الدش عزا نوكونبعيل بلا ابعاهنزهنباكد اخسغزعبتمل اللد عب نوحبنج شما ءاحابتي تو
 | نهم اتسصازم خرج تحديا موب ةنمشلا الخ !يرط اره فلن اهل تسزلع مشد ادزعه رع هعنعن اكتم نبارعير نعنع
 | متلعع د انج ال اةل مكتسب خلال غاطدحا مز لف نبش |نزي نسي ب تحيز مع تناول بنعم اهيؤشرا
 | نحتاي نو عزم زهرحادنلتالا اهلغيبال نجت تا ارتي ندين يجز عز رعمزتل نهج ازعتع اح

 ١ الموءلميبس عن انوا طارش اونا اةربت زيلع ش ادعي دارعإل انخا جوبز عرفه ::بافزعلا ةئتازعناتشا ( |

 الج ةدلرمؤ اطال هرتز عش امنع دازعد سل زع كا ريعزع راذماخجب منذ زون أك تئادج
 |دذقبرعيضح ار عداتلازعلانضن اعنا كالي: لذ ئاورالا ةييادم نأ برزخ ئاعسضلتماذالنلا تبدا |
 | اكلا عاتب ضاننتدلا خزعة يجز عرج ازعقمم كشلازم ايطار زلازمنيل اقتل زل خاض الافات عمم

 نأ 1 يو اس سكت تاك د 203 0

 | ليازعءانمازقباة.نازعماتازع بج سبني ديبلاو بعتبزعاتس اك شن | ةنرضغبلا
 عش ادب زع هيعالااوبمسنعدبلضن كلان زعملتلا كه داب الكربون تب عا ثيمة هله تحازمل ةرتاعأ
 | نعت تلات مالَسنعؤاطلزمومزعملع أك شاذ عك لا لش شاة نضخ ف لو تع تانابالاعع شال ظ
 8 باكرشم | ةنبتح|رموال ازرام سنن ظغازمهثلا نم ئللنمؤملا دوس كان ََعَسِإ ٍلَصَس انؤتلاةل انتا منج |

 ملائم طعس اربع رعب دارج لج علَدَول اعز اننالا حت اف رمح هلو عنمو هللا ة: طغاة هشه |

 | الكملا طنب انهستئخلكربانتدخ ريدان ادذد فم ورؤ ةاةشادش دوب نموبانم كبل معظم 2 نتياضللا
 | الان الَهَدلاظمنإمالزماضخبلاهتيزعلت دع ظاديع اهلا غايب تضل مديال كو طز تطبع

 | سا[ تفرش ال معدلنتؤ ابستسل اهلا اةرمكل اكل عك كيؤلخؤ دنت ذهن بالا كبلابتبح ان اءذطال م ضعبلا عما
 سارَسْس اولا لاف ات مياطغشاربع هازعئاظلا دتم وتعز عل !انمزينع ل .تلاوا رع نع ةجزغ زرع ْ

 | مخمل ذو اًمصلامهضيب افو ةوكرلا مهنتي اخو :ولّتصلا مهن هول غل ل وسرت اذلاطخ ذا امال عريعاباطتال اد

 |ةشان تءانإط ده عؤتو اكلت تبلل نضعزلذ نملكلتلا هع مباَلَص هاو دل اذغا يي مهنتي اعمر تمل ويا
 | "تجد ازعدوراجلا هل عوتتل] حز عوج لعبة عبنع [ك9 للا ءلؤضاز ملاكا ءآيلوا لانو نوط

 | موب نرب كعب جتيعيلخو عآذخ وجرب رغم العسلي شافو باطلا 'جلعض إلَصْش انؤسملاةل عرتما
 | ةنعاض'ءالؤهل امج هللئمزمزاتلا وهل نمتن]كينمتال ]كمت لنجل ارت ازمءوناَواض اب

 | داس اف نوخالاتنيلوالاولاننهثداعججاذ الطن ةيلعن تحل تاع عيل اهكلزعرل نب امص نعظنلازع نزع دنع أك

١ 0 
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 0 بهو,

 زن كتم تاغ ب انمي نيالا اؤبهذامهلاذرياتلازمؤنع وعجل نها ةناضننبالوجهرانل معبد
 اكل ن ملا عاسس كئخ تاك ولو ثلا د:ن اضل نخنئلومةرياتلا زمن! نمار اتم جبهتي انولونم كلا

 ليال غش ادزعجزع علان انباةمزع دال كن لمان امن نؤلؤط: لف هنا يضخ: واو تخ
 ال ناوغ لبس دازعمتبلا جزع اونسوزعنإنتطل كر تل كصتجبت ش الخ ريل ع نا امو ابو كيج تلال اذ ظ د ا
 لع تاني تهبل عش ادع ال ذل ةلبشم نزعت اؤغسوزع كت خ نعراززهمنيلع بيد بش هامش دن قال مغ 0

 نات اون هلو دا شن ادن علاوات ناجع نكي نؤلوم اكزْس لن او زنا 0 هاته

 لجبل عش ادع ازعب ا يسزب انضم ازعن ب اهيزمعز عوج نبدبل زعل طياز عاتب سعتها ناسشلا حو ًاظوم
 ظ ديما يتلّداةرانت ل ضد: نلف ناك انو عصيت انج ولو اتيان كيج يتلا

 لقلامهرمور عتخزملهتنا انام تناوب كرطخبل مجمل اذ هؤااذاذ اتمنا وعلي ةهكاذنئوكعن بكد دف جربعنم

 لوم ل ضاري مثال ايناكن اغشلبل طن ناكل ناش هنداذال ب نب هتح حاز جو ضجلاباج
 اذاعه ره دع ال حازم مَم علا خلص ورح تن جريل فليس مطض اتم كهند اءاعالإ اضن ناكر او كح مشد اعربخ

 نمير ا لع بو اناكتادءإل ارتجا طعمشل اربانال هم ليمان اولا هل تباع غنج بارع و كد تمعن إلا تيب ازرع

 زبر بعت بار عزيع أمه نجا لنه !زم هثدا لعفيضخنبلاناكناو هإناض نيل مشا ااتال د اًلْمَيْضنب آلم َكَتاواعراتلالَص'
 اوفو ثنو طلاناكاذ ابنتلاذ تحي وسيد هللا خ تحن كمدخل هل تالابل ءشدادنع داع معاك بز ج وللا جزر ضلازتع

 اهلنؤل اك طيزانم مزن امل هتلر عش ادب ع دزعي جيان اذ: صنع اف نباةطيزلازعينع أ[ جامل ني تح اطعتشا
 نابت لكل ةربتزبلع ادع ازعر اتزان لج بازعوبتلا طعن ةعزع تاتا بال جنش
 :مانهل 1 مال الاربع ز عنإلاز عوق لازع. عام زيازعدتج سجال | رمل تالضنجم
 دبل عنبذل واخ دن تمتردإ لوف اهشحف تيئفارجؤل اهيل موب امسح ةزملإن وبل ونيل تا لع ادعاب امل ف
 مكن تمور لوف د دح + نانا كلاس لها ذو نشغل ف اطان تحمد نامؤا نسخ ينال نرحل هيلع جزل

 نان 50 هل انمءابو قدغ زن ءانتضانمذ انس نالانجر تعب ضن عاد سل انام أ | ٠
 ةتوتا ولالا 102 م | وول | داتا ة كابلات اخت نابالادفجبازباغا ١ د دورت بلاد دج عج ليو تاك هبال ةدخجب اًوعنذتشجرإالونض مال[ لدا
 لك اهدبكل دكت ملجان نان نيد اذلاكءان5دبس آل تي ونضت داطتسالاف كتم أد لل ١ تتعامل |

 | ةقربطاول انكاتم جز تاكا طمابتلطد:جلازملقلاعاجج نخر ضنخا جركل انهن انهن كا انزال
 كمال بتل نب هن! بحاّمل اهم ارايلاو رمل رايي نيكانثل او ابا يرطلا كو ان ان انزدل اولا ايش باوك أ
 ٌيلاَهرَعِلِحل اند اجت كبلعن اكد كيرالا بنولئ ان ملا هتدااونضاو تسال او ارخأل نخر اكرمتحجالطما تاك مبا
 'اًبجيش الجامع هزعلاةوداتإ ا وفعيطسلتلؤ ا دذجولا تل ءؤنس نو نجر توضع لسؤب ناب هتيم اهلج
 لاه مكذطن ةراتلازم ةزخح أ مطعةذكو ناخانغبيطبض ذك لخ نيت اذ ءاح مكداكيلحش اذن او كدا غنام
 .كلذاّسغينمه ريالا لاف اوما !ةدتجي م انساه وجيز مرتبك بخالد اطتسلاذد نكدنط عدل ابا كل هتدانتبب
 ايبَدَحْيْت ]عن اكمتداتا اهوكرذا اهنمنسسااوجعرتخ متجاذاك نكد هد اًمظعإ جان قنموض هدا ايم ءاغبلا
 كافكاثو نوافض ككانإنالا كلم انا كالَكِمكَرازمدطدادنعزماتجن كمن اوائل تف نب خلد اذاذ ناضتسل اد
 التان اهنا ربعزلناذ نؤركدن ككل ركل الصلع اون اندم يح عب فير زعانبباولخرلنال اهنم ايبذل اجا
 م سان ذنوكتصزع انوبب الخلان ا حانج عيل عر تبا لن وله جهلا ؟ا كارم اًوجناذاوجن اكلم اد كن ئحاطولخمل



 كاالزابب
 13بكاناساهلع شجي زمر شلازا[مااوثحاوولاون تعز اغا نان يدلل! و انيك يجب تومكت اند نذدش ان لج هلل اذكل |
 كلم نبا دانغلات:خاقثلا حاج نا ضنخاوطالغإ كالا زثال هما ةركؤلارولا هنزل انام
 2 الاجدر اراطج رطل للا نورا راجلاو ايلا هد ولن اض از اكرمئما ار اضنال ملحن جينا لون عزم يجزم هراطنسا|

 ندر اويل نكح نات ار اح مالنسال زر لل ازخ دراج نوح ةونمح دنا ايفل نإ زج اس! ل بدال كلا وادبعبلاا|

 ”ةتلبحمن هزعسوضلشمقن ورد ل خكر ترن اقناع! ثحاضلا ثاذكللنهازمدإ كل اوهوري !ذئجلداجو الشال ظ

 و مفتي عن انش ميل دنع البث اطمن لبجكبسو افا زععنش إب [ربكتمأل نع ذؤبنملاوز فان ]تلازبام ةلم ل زدك كنج
 امكاطوططنزا ايرالا اومتاغامتب ال عنطعاَما مانرالا نمل ان شن لضاكمتب اكل اشلون امن: صب ابى! نولئانن 0

 كد :دسزإو جن ورا آيل ير مع يك تسلا

 |بولا اهلج مويا بلعَس اس كيب نالنخالا موهير عا هرفث لو نلعب نضج اجيبك قا نبدب هناا بج حاكن

 | مدكومش او :خاالصر تمض ضمان ايخ] تمتزج ان الشال. نب ىلا خنين ظلمهم الو ءام كد مالم
 | تطئادطشلاوامشل رانا مضوي ديلا ك ذل اركعكا نجا عنؤلا ع نينغشم انا زمؤتشآذئرع|
 | تاره ملا ىكبسالو عزتتلا ضد اهضؤرشملاورمإ مزج وفجالارحانمالامهجانش مذا خمجبانشم م هونج نس نجلا ياما ا

 | نا عدد ةلتالؤ تلف ءاطب كا مقتل ءاطتل اة كال لهتش ان وبما زمرابخ العم انل احدتضصم با صمم اور زوطملا ب دلما |

 انبنماو ضابطا لَسْوْع لحوم لخبم نحن لالا لعزل م لنه وم شقا سنغن!لعائك ضربلارم نع اشلا
 |ضانس انذاافل دذؤب ارجو سمنت اخزذل شل |ردفش اس الاكضاًماومل ندوه الام انسكتسات مالشنسال منن انما

 |ماتلالاهناربتلاهنماز اًولشو ثقبل النجار يظن يكل و سبشل. لك اددزفكملَشلالعنلا قدوم بدافع
 | نبلاج الاف ملا: العن ذانسا لقال شدإ ]تمون هاّلْحَر نادرو جال اولد لَرذانافسارتعشل خذا ءاكتلع

 |نهتاملانافنذانمئإنحكانذجوح اهؤلخرن الخنذ انماككل نر يرعاطازءن اتا ددختت نلكاهلَحدذ انس عرض مدا

 | دان ةروظعيس نلبي علال ف نتمنلا تا م ةكار ل.:نج نال عقب ططذ سنون لت عالط الرا نذ/نعز مل ختلا
 :_ِ 515001000 ج6 معا حوججرلا مل كرام ونال

 | طزعل -ةابلعش ارعاب انئاّسلاف طال دو ل نيبلاولاب
 كاب الج انج اءاّجس كالا يزا نزتقكت اقام نضمن تن انانحال اذ اظن المال انه امان انشاد اذلامعرل انما
 | نت امالان شالا ار يرلعش اهنعؤال ف.ملاذ نوم مانيلا اول نهناراتهغ الوم بل بحت
 | اخاه لغد ننال اذ!يكال اههلشملان كانها اوبن لونا يزال خل بضانال نان نال خا منال الكر اهنيك
 امانا ذزمدنوس ضزالو د قر تبا ملل مد بع طالل نهمتل دلاعانج اج ضنخ الاخ ميكو حتمءللزف إيل

 | سكب طانلاو فال لعشرات لعمثن دعا انلاتيل اذا اتشازعدر لا صي امماده داش الد يجب اذوم كنب الد
 | ةيانغتسابدن لعن انوكلازبالإ| اهشفسالابتح تاكوان بكلتا ةنتاناكدلال جهنم نيج ايضا ال3
 | كلحنا ةلرولطملا نبع ضير ويلات عزم انتنالا|ءذلر وام وانعم لحل اابعاذ ةرورصالمنا اكانجا> ءانضمزلا.نعاذ ةدورضصال

 | دعابتسنس ناقل ابتدز الهم نجا ءاننضالا ةكح !للإ. نمل ذل ابل ان كتل ن كرب ربل لااله انسناكاد
 0 نائب مزتكا انجاح ءآنضضوا ةكد!بميإن يدل اولا كورس اوهدرغا خو م امل ادسغل م لن اكوضنل ل عؤشسائاذ

 ّ البو طان انزل ظنازيلات الا ءالثماف م هال يزم كنج علال عيعذ اننا نم دكا زو اذ اياب جلع ست لادو ثا اك

 [”لقرلادل اذان آول يلعب اس الوسم ليلاس ذليل عنب مزسعلا جاز عدده ز عصب ن عك /زعلع
 |نانعت< اجمال اوبتلاعَسفاََعاجَبالْدٍ ( لب د جنب د الو دن ر دج ودب نب ىنبمال 2 مب بقص الدال اذ

 | قيازا الجد تال ولحم هشاوبع ابانشمهل اخناؤنمنبقبعز لا: نفعل نير عدإ ل اراجع نبع
 | مالا نظم هلل خو انبةعزاوداتلإل تفرخناَو اش طك هذ ل اظ سؤال وثب رإنث انه -بورقااولعشإ]أ

 كقاطد ١

7 



 ا هلإ
 ص كعك هك كلل

 [نانمالازعئلذّت السن افعلل امه تاله زم جز ادام! نينّبمؤا اناكنبابح مقرب انتطاذ كين اذد انمط ان كبنلاذه |

 0 نيشان تعنت طا طيات 5
 توبة داكاتل اتالم تنوع ثا نول اننالا انما اًتدنظف ان حارس اول زجر عسا زف نمل اؤلاَتَف

 ا و ع ا

 "0 انما تاكا نالها لب لنهر كاتبا دخن العدان اعل ]امتد امخلسم

 | نك دانا نالت هت داطادخ إعلام نما نامل نم لاننوكك تال شل تاؤب لا اهااقظانا نر أمم
 | فلام يتلا اانا يح انكر وزال فاش نال اتاني
 | أ عقيل جرت وطيسرتا زارت يلهذ ام انمنظنالف لسا بل اهب جل شناص اذَم !خناةربَص ل ابن اولد ركشانا

 | اهني الادتو رداد لظخامنالار تالا لت ايفديم اعلا ذانزم كلا انك اتحد يلج منبت ناتج حلذ
 أ اهوا ناس لذه زم من نا بطال جن ملتت لهن ابلسا اذه كةلاذ انهعاطاب جنان اداكماناطلا دلل: انّمحئانغل
 امال نزح د أنامل ضو افا حان ذل صر الانا: منع رضاه لل قس ككل ذ بلع ةر دلت لعايعدَص اهعلاؤ ايدج ججالاسا
 نع ن[انوقنةعنجنع ماعم اناؤلّص لاف لغامش اع ٍتَلااط غم غلا ايطخ ان اناه خسارتك
 ةبقانؤععو اهنعوتَسنب اهو بدمع بدل اهريبنا عمليا مما لت لع اربع بالذل اهناؤم تبيع
 1 ا ل يملا هدا يبزضعلل ذا شمل مخ متصّتلايوكب امهنع

 دامي انا مزعتي لعق اننالا كه هلْبَسف اهخلا نر اولاد انيزخول ةولّصلال ارضا اعالج انة لان تانج لع

 لمده ِلَعْس سلال اسكر: لتلتال عش ادع دياز جرب نخيل مزع جن دنع باطن يوجع اننا عاب
 | ةلزعلا_ناشمرعرتلثلا بالالم مالا جود! انباكإل ايباد اا رئباكاَمانب كتابا تادزبان اظيبمل اول اربع

 ل ةريغلاندتازاةةرل عسا لغرب انمهطداز كسر إل اسود لعشس اقوا ذابت اجلال تبلغ ادع
 هلال وحي ةاثائ ل تل لع شارع دار غرباج نعمة نيونعرعرشنلا برن علا بليغ جوملا (ج كمال افتممتلاذ

 | كتافشإ بس قم عآد ريلَعْس ]سيلا هل افغلاف طتن اهلا ةيعان اش الوم لامس ادبلَعتإَلَص

 ْ 01 ولو يبلع هدفا زتدازا قق اطد زو اجدنز فارم جرار

 ْ كب اهيشنال سب تف ولا ومب دلاذ فم 2 بورلا يلع! قص السبل انغ ند خم نانو كو دن انن اب امتنان اعزب تربك

 ا دعس يشاع هونت ابنك امش م

 0 وس اعوسا 0 ا ا - وصاح
 يلعتبإإَصَسالورَنا اجل ثةزإظو حان كرئل لا با عمسا جير تاع هش ارجع انيربخل ان نابي امنع

 دفان غانو ذكي ايدج اع ايِلَع ايس ا الن مطسجو انهزتس اهيل للظنانلذرعان لزمن خامئئا لسوملا

 منماهتدلاوي اوبرب انساك اهندال انفلات دوه عنشضيرملاطشخإكخنص هاوس اي ايهم ابن عنَص ام + عنمج لذ اضوخا َءاجو

 1 تايب تال تلاع ابالغ نيش زم .هئازعناكسنيازعلالادانسالا

 و يو وع اف نعل 00 3

 اههراشن ناز اؤرنمدالن جتح ان اكراو انيعْؤَتَسنو ايل عذال اذ قم ان ارسال ان امكاذا مدل اول وعد إل تلئبلع نتن نتمكن أ

 نارك عبس نيازع كك: ّلعزع ديب كاع انقهتس أك ىونشل بالامل نيس رالف َتَولاؤ ٍرعْسِإَلَسَساْلوسَنَّتاَف

 1 ب :انلط متاع هلل اوتع لة دلخن دج كاشف اجزالطن ككل ذمه

 | ةناترنال نت هشه ادملل اظ ءاتننم يكس ايون ءانلّص كلن امالاال ثا امكتندنكا علامتنا وضل مالح الاف |
| 



 ردك ةلاض ماا لادم سدا انمتبلا :ومكمد اوني اون متل لع درا نانلط قباب تش الس
 رح ىلفلادلنا اًمح|رجخ الو اين امون تكا انك عملا اهيلكتالخ ثاماذ اذانمّبف كتبا ظن ان سابالل اطفرن وتم الواكد ل طل

 ََو تعا انفطل زهوكل انعبد تاهل امان مم ايان ناببص ل يناكلوجساتلا و يم دبنانل يل انشد اءاتن ا مع

 كلط دوبل: كهرف ني بام قنم كنه راما موون عز عن اداننمو منط كنكامئينباب يدل اض اه هدخ اواهسارق اهيل ا

 تاانلطف اًيبنالا ابان ننه تان المينا النل ذم يني! دكلو كلن تون وهل جلا ادهن اضانام هما ابن هر ءلج

 رصعلارظااذلّضم اهتمل عمال الا سلخ تو اجا عدن عض ءانب وحل قباب كلا طف بانشكإ يب ابنَ نوير ١”.

 نول از اكدمتصااتلف ايو مر طاف اهيبلع عاج سل َعام عناب نلاطجربلا ضر انج رعت ةرخالا اء رم

 اًسومضٍعب  طبالك ان اثإب هر ايخازعماضاءالتالعالعا ل بالري اونو اهلعشبلَّصتلا اناننكو اوُولَسْعْنِلا

 قسط علو مهد سالا اكو الداون ددض اد فول ار ةتلو نيل كتهن بدال هو لضم و تيل نع الالقلا

 مجدل عي ضم نرتب: عزع طع نيكل ام عما رتل ا زعاًعيج خان عزعت تاز علع و ل زل نعش ءاغ ايزل او كرم ضغلا

 انكي نيرل اول اريقوجال ورتب دهيم ءافول رجال ارجل ذناال ا ءاذا صعيب تهنددضإل لاس هند: يجتل لشن اةربتجتجبعأ

 املااتازنلهشاطع زعم دان عنماهنفدخ ازرع نول انعدام نع نيل عن اناا كبر ةه
 كو جو اهضعغسلغرلا اني كثج غن اهبلكو اهلا: نجلا ذئاب دانبسنل نال انور ملا جلع شراي لازم

 نزعكب مال ذلزنع اجاف اطررباغل اذ تيل ف دنا تللغل فل ذر حمال اف كلذ ةراتكام ءانبا نلوم يو ايم ثغمس المزحا

 نيسناذفاغ تاتا !ايؤلط او اكورئلم اني ةناكل اف انمن اهم تزبا لع لدار تع الت للض عيش باف اذ 2ص م كانع |

 ْ ياللا اع يننارع اعتمادا داما بطلا نكي نيا و تلج |
 نانتالا ةجزيد كل عنوكيوا هل ثاريوءشنف اًكولممدل اول اوك لضخ آلا ءارجار بلل انف هلاذراؤل اىزرعزم ظ

 كيا قنتم مالا منداقتعيفخالزا ايهما بلاطات نيكل جلال هلت وضمج ديزعق عزان زاب عا شمازعأ
 لاف تنال شارع دازعيدلا ]كو اوان ل نفط بلدان فهنا ضني د ينط ناذاذاذ اان ما نسا ذاطمشا
 نببوكول ماشا دل هلق ننال و رمك ناكل هذال بادئ دجب ناي مب تاب لهن قكنازتبام هانم ْ

 ”مسانؤدش امش ابل نالفؤب دل هينونلإ بما تي ختلضْجبَو ا تيا

 اذلطن مول ارب + وكل ,نئيرل اولي بَ اوك الريان دوز لارض ااهتيسالو مظعانالغي الز كمن لذ ١

 لاول نوكمتيإ وت ءانبل له عك ءطيز اخ الاشب اكسو ال اذ نئدل اؤلارب نؤكد |

 وانت تفالض ير ةرزف بكل الثمين يمل مزيف إنتل اةرتب اة هلا بعد زعنم بزعوشلتلا ١
 دال رنجت ضم ما 2 مي متسائلا شغلة

 هللاتاريانل مات يهل اغلا ذاتي بلعز اك اتمام ءاطيال انزالاكبنوائانط كلاش اننا وامن هد ال زون عل! ملغم اعلا

 | سآطا فمه اب اهذم زا نماهطجشانالان نايف اطمن فتش جالا اتي دش الجن زال اهمال |

١ 

| 

١ 
| 

 ممطتسلاو اهنمالا هستمل اجت منيرط الزل اح كنز عنباكرهو متل: له كد تيدا و كمن, اذذ ةيثال نال نلعب |
 تن ضَوع اب ء[لاَوزاصوالْصَو اهلصَِيزَصَفْل اًهحلذتض متلا واو اساة اد ميناءالذكو ازال اهل اورج 3

 ب
 ىازبونعزعد)لارعوب عنب رعت هر فيشناو نطل ا: ذالهزم م عنب قنفبا لّصقدط مهلا ناشحالإ.ناكت هوز اواؤلا

 لال الضا ةزمق معجب الازم زماشإ اموال انجل إل َصشا! سل غل اهل تهب لونج +ازعرباغزع |
 َنعْبَس )زعلعزع مي نوع فلان متلل ذتراف اس هبت مالع نهر اكرا مجال صين ادعم مبنملا آلام ايا

 نزاع قيعلا يو عمظمزم خلا ا يمان يحسم ند ك١
 لبد عليا لعمتل يس اشاء ل ومع برش نأ ملك تلتف رضا طيبا عوولا الق
 ُ :ئانئالاواتنحال رم دلسف اطر يلض اع ناك كل نكربو ْ ,وعش ايوممَو هللازمدهتب اتحد طزعش كجم! اهنلشو |



1 
 1 - ا
 لك واح لم ثم

 لوفر اعل مب حراز اريوط انلتالحدابطكش اتعب :ةبارغل اهل اغماعن نون عنط زبك اهزعداسن تهيجازع |
 لالا ابكي ضمل ازعدجترالا اه تبوك تبان موبلاظاناتلا عمدت كنت امم وبينا ةناّصعنم

 نييجزعاتيؤل ان عوب عت ازعتع اه نم عطنا واصل سيتملل الوققشلإ نبل موي يغش مجد انا! لبا عمت وبا

 1 ا ا ولا
 رع عك ازعل ضع بانت ع ويل ارعفتسا ١ اك مانرالاكببنؤلثالذ كلاش اون اكالا نطالن تنينمؤلا ءاحزفاعش | ْ

 تاكو رلاباع دنع قسقيجلا مكيف كتلة[ .؟ناببهنبإَمااًمنولَصَنل لاش هند الؤعن عل تل لع هش اجعان ان ايلا | |

 كتلائَصٌوناِسَتبِإَح ١امنولصنب ,نلاثد ادب عواد لخل اثنزب ٍنرسعز عت تو كو كاب اًمهدازع :كثلا اكديم

 | رماه ئثؤ نانيزناذإزوتب تأ بداذ ئف فنين لزم ينوكالغل افمتكنيلنم +: هفكدلا لعبا لستيعلا دف ؤ

 افلام ل

 طر! لوما قلذ يشمل ميناس اهم تافمحلٌصبلف فزد و اسناد معو هللا نا عزتسنمرلا لعهد اص هش الود

 ثءاج حرغال ذباهنل اذ ميال اوين لس الاب يلع ايطجزولا ميلان اذا نجي صُدن ا علل بعل هؤمطتزم طاوس عزم

 وةةردؤبالاذل الت يالبلع مح داعش ارعبدس رت نانّجزع ع يزن بازعتسعنازعت 5 غلب عض غاؤلطؤلذناشب ميلا

 ةلغن انامل ىمؤلا تدل يصل اذاف ئامال او متل ادملا موبايل انفال ون لا يلع مت صم لول ءدسغمس نعمثلا

 ْ تامل نا مول جان ذذ الا نيل سراتل اذ طال بأنك هلع عم امخضتبرلّرلل عوطغلادناطاللّ اك اذاك ذنجا

 ا تبألاغلاهر تيب انقبلت ادن عطنربل رع ندع نب ازعل (> تلفن امك عمطنل اواذنابحل عم عوطمل اكو ئاخلا ععْسْملَجا

 | اج يبل مالاذ ؛بحلَجالاف :ًأاسنم مترا ليسو انج ذالاةمكترل الصوب ارضا ىءآنيزم رنج ول كحيل تمل تابلع ل ا

 ٍ ا د سسسالاوو اانا عنكم راشلا

 مين دتمل ادنعزعزجوبزعكجبلازلع جر اوما 2.2 0)-ل نسج و لَ كل اخاءاقربو كتان !ؤلّض ب ونل زمن اهتم اتنح

 0 تخطب اذ هدَسَو وتلا عراههينوضلاو ءأتن وهو ينم مؤب اتصل انوه تلال هلال ع هله ادع بالذل اف ١

 دب طونمكلا © دق ارتغ مامرالااكسعل اةرجتبب لجزء تح دلزع ةزجدإزعاوذ «نيص ضن عتبع دل زبارعتازع نبل زع هلعلا

 نوبسنعيكلشلا ءلتوإ تبيع ارجع دازع ةزح د ازعصفج عدلا: ةيعزبازعتم لجال اة ينبئ زلة بيزبو

 دعت ازعتمأكك نزرلا زنك خنت تبادل اؤمالايهنعل اعال اكرن جداةليص ال افلا لعّساربع نر عّوكد

 بوو فرن دلاوماكا فندلا حالا كرت مارال الا ل متبل يمحو ال امل اذ ةز جوز عيوع الاب اطجزع كاني زع

 خطندلاعالاكرن اكرالا الصلت عزمج داع ةزجوإزعرّوع لتي اطمزعتراةعزع هزيل ازع علا >زمالا ةكننثانتلا

 00 دب ادع مهرب ازعينشملا ميلر لوطا ود ةيوله ا ةجيعو زب متوندوتعف قضنمل امال نوما

 ادع عوعتسال ازرع نعنع (جر عالا ةناديرتدر نل انإسر اوان جلا: متل عش ادعو ال افل اذ طاتخا

 هلق اردد ازعاج نال أك ميلا ذكس اباذر ليام لال هوس ثان غل نر تزل نضج انعم انزع
 | نعناع منع نعل ج مكر تجلت ذززت اذ ءدارل اةلحالاف اثنشلا تمزم1تقرلازإ لحس! ص اوس هلا جرجا

 اًكوطو نوكمبنسك تل خا وكل ميل انج انخمتلادكسال ة ا لا

 نتليلائنهتدإٌصْغَنف ل وهلا سجق دن ويعم وعدو نش |

 1 لقول هل عانوا رعاشي ول نع اشال أكلم روو

 ةايزماشاو 7 نال اجيت شادن هز ونال اق زحاناغلا هزه عنبةاعتمأك

20 

 | قللت نيا عوف شدني متلو تظلم :ضانكيل اذ اًجْس اع رب اذالاف مضاف ذهن تلخَم اعاني |
 يع : 1

 عج زعير اج عمن سي ورعنعي انطاطجب زعبشبانعإع مج اًيظ ك عد مالا علا لعتتولا لذ



 رهو ع
 'لايزا٠ نا وفزو دآيم انربنمؤملاثما لان براز مزبجت هان اف”ثيتل |لزن فلاير تلاع بنمؤل ما جحاشلاف
 ٌ الوش نضره نبال انف ىلاس اذ همس م نوع ن ينم ويم | لجرفوكتل إنش[ انيس ملا والاول امنع اولط
 |مهماسقما لع َف مؤهلا دانة دامو "ىلا لطو ب اج اضن نيلظ اج -اكدفل د افمشلحا ضحلاة جن تاحضوم

 انين كانلسكم ءّبشاذع نمل قارمن نربشعةرهاطص لتس نينمؤل مال اظ هاكتسو هوكتض ميجا ةانس امنممض منبت

 و للسان مثل افندثد نم نئربا شل ابتط غملاتاق ن رج امنجلذ ابل نبط صاف انٌدنعتيبذ اهم كشك رفانا

 0 از | ادنشالاركتلاو مزمن مالت موعل لمع انعكرل اهلاو لن عررانعه ىراشنيلا اردد غم هني لل ف عضو مالك هازيلا هليل ,لمح

 0 انهزم مانتل|:مكتلا هناك بتل اقضودتفملا ثمنشموا ملط اماكتضاد اذ اضو جو ططنساَو كج جاالملا نقتل يشل قضت
 7 معي زردصم اطجرسازنحال اك ءانبن الا متل اكل اوزبدوئغل اينيفاخلاو وما بطي بلطؤ ازيد تملا دعا بللي ا ايلل بو متنا

 57 ارمعسرعبس ابؤال منع عمل ردا ةفسدبشدل الع بالكيس اضيق مول نهي ءألل ب 0

 لين لك نون وقنو ديكتم لمه سلحل انو درج عاقل موك الز ززم عزبقن فعليا عا يو تعور

 اك شار دا عيجعن نعت ج زعم مكتقم انماط نتيلاذ صا حمد
 اًضاتحاممهنتلاوخبن ل لابذعاطدتم نجل كو طم ةويزععدل حلا ناةناراورنؤشعيع نال ني تتبلظ نول الا خل |

 ةحاواد منع زضلس اخ اذ رع ةعزعبب ضلعي زمر ومالا« اكهضن «لزنداديَيش مريب انماثارشعشسل مولع زفطعاو ع .ةانجزماطخ

 : انو ءابند فينا امل هثد اضل سو اذا رطل هرب طز مو ذةول نمد دوج رقبش انزل نمو بكت مومن عض بعبد

 ظ هانا يوبش ع زعابانرتضن اهظعوإ كك حان دادزب الو ندؤبو لكإ.ل الار م [بخريانل او هلدإ !دحب لل ود تملان الو ديزل

 ٍْ ه2 نانصاطخلا انهي للان عمكت ا طنمألل ثلا ازوسم ناكو ؛.جمرضريزل اذا ناو :ةهز خا ركل انمدازب ود ثلا
 000 بخ عار سن وك انتكارل ولاكن املاهدناكات ن أ ايس هّرضالوركسضانا.عفننالا+

 سلا أجا انج غخجإ شاطر طنل مهتج '0متجاتا تل نعادع باج قنا خاج دعم عانمزعتغيب لطب ف تاف

 ِ هو ”واضمب مضحبرمب نالخلا نالت 2يلع شد اربع اكن لذ ف كال هب ناز ان نعن اغعزع نبل اع

 3 ايس

 . ةرئاراربا ادن اك اناني واكس اررتخلضؤسغاوملا حا

 3 اكاقنول نضل امشدااهنهاك و اننمتدا كم اولا مانا اًولِصإ تيل عهد ارب عدا زعبي كاع تجر تيياغل ضمن اك

 | قب اةيضنا اوس وصل !رلا لعمش وصمت ثاوسلاف يجعل ارتي لع شد ارتعد رع جترالا اًنَوبلَعْر اكان

 | لقزعينبعز ازعقع هللاء[ دانوكتلاباككو ثلا زئعن افا نيد نيشعت دنا ركلاالم نينجا اخالانلص

 نقب : انفازسان ٠ تحاك هب اًضوضلا نضع نجح حلك از شارع شبر تيوب عش ادنعترانغب قول اذ اهاناوعتمزع ا

 ًااافافف جزل نم لتبتللخ ةداجا؛ وب ةموزرتتما رش دادب عير: لكل جال شم ريع بان داون كو «قيطمكالتا

 411 اس ناسا عا نواَصنينَل ل أطدتد الزعل يهل اف ننشل افطر ابل اد انن هد اب اجزم رن اؤلن دلل انبي كامن

 0 9 انتل انلاساؤنساتيونتح١ نأ. اكتوانتنعه هن .اكرمزالا نه ضازهذاكددقدتملاذ اننا ءؤسنؤمانيدماجر

 0 ٠ 2داال قارة غفدست ذادجزل كمال جهز اجحا ير تةبلعش دادعمبالاغلاهدورنيدئا وزع ا

 0 دس هيو يم حس اون يزاط مرلص مئببلما

 ا - ممظ حا مظ فظن 3 ا وسم اساس

 ا : 3 ع حض ومزعي> زعيم اك مااا 5 عاق اطعاناك اكاذاو نس اوئساعططسال ميل نكح عن لاذ نحتفل
- 3 

 مترنع 0 و بج ضمنيا اتالم طاجا دابا

 0 هداني متل تعاين هداك الإ

 راو



 رب م سس

 .ه 9و نم و 2 3 2+

2 
 ادهش وجلال روي نين ص دل اهام باسم دتمرافإهلل ايلا هراجدام هد اجر اينرسكا ::نل را |
 ديزل وللا ممؤ لان نو وس سنن زر ايبا ءزدتطو ل او ذر داذازيخان انجح ائتل (نيبتمو لي جلاذام |
 اةنيعتلا نونه ماس كلب ايزناللب نب امد انش ثيل زي صوبلاناط ويا جف يانج يلا ل يضشما ا

 .ا 11 ز عزه نعؤسلا ند كاؤتلا شكر عزان اس اطنةنضختحداذ انانسلال ا طوض:ءأذ انهي نبا لتصين بلاد يد اللغإ

 + تبمزاوعزاماجرابكنبماببتعّيصذاابومَج ناو ملسِيبلَعساربعابانشم لا نط ماكل عدا: نعنع
 اهل انالفم ذكاو هوس اهيذ تلا ذاتبلاكذن كلو جهنب لبن عجحلحتمل نيج اجساخا لان هثم/ جوا جانص ذاد
 هجن نابل ءاوشل ادازازمالا حَيمِلَعلزنمزم ةادغ]كبد اثم: ببومشسل شن اكلة زير اذ فم أك ايش اةتسرل زي ئانم

 طاف سجل نر تو هاشن اع دازع النعيم اوبعت خيار ع ضنا ا كب وطول نابل ها لاداررمالا غد نيت ذم
 كيسان ذاق اند مئتي اذه ذك ادهلع هد قضم الو طايع اذ انو ماض لازال عش [َ] هش الونسو ئيكتش مبطي

 كمل الشبل خال ءبلاكهثب موب نائمه خبض رك ظ رخال حلاو مثدإ,ز مب اكرم هاج ذوبالذ خال وبلا مثبا نيب
 كتبا ع ادنعبا يلا ان وشم دازعنادشم نعي زورا زع هناك اهلا زم عزياومو.نبزكلا ضم وكت نأكمب
 جاما رش ادوبالاغا نات كغ غد يما دبع زبن كب لانج [كدابقلاؤ داتا ةإنز ا نح

 ةكاطازشجرلل ل تين اع لانج عزعش ادع نكح زح زن حل مزعب اقع جب نع تحكم اال اد نيقدابتال مج
 اسيا 1دستل غلا ئرخجابلع داهم داعم ا نزاع امج نعذوكل رجول كلا تصراؤيب از تحنكا الا

 عمان عم اشلا عرلا دز عمتي ةيج زمن )اهم نت عمسازع زبل زعم تسل 6 لاذ توج كنان مسيري! شح لاةيلعا

 5 : ىرهتخ اظل افرثفتاوب او دفاع طب هداج زم !زمنمؤملا] وير لت! لعد! نع ال! ممل اذ ذنوج تفل انبي ح

 اطول! ايل اذ تهل عض درع تار عبد نين انجن علسم -انبقيجزعن اسفل أجبت ن ننال اظلا نب خم ا
 كلا داطغربماد دك شاقتععبلاةلاظدن نان صال ده عتب الصمد اوشو لل اف هدا ذا يلا تف كسك لارجاع

 و ربنم هان قرطلا ل !كعانم خرخاف زيبا لارسال ياطبدنعناكاذإ كس كيل ل الع تر اةص هد الون افانلا#

 ممم نبيع ع نايا أكك وعالم اتالخا ائمة اظف لذا ب اانا غتفغن نزهرخ ندلؤلاتاذافشما
 7 اذ عابئاطصاشبشنبا نم دزما امرا يل غمتب الصادر غل راع عا زعاتضول امتداد بعزع طيز ل نزعزاعزبمتنادبع

 ماقالو نتن عدن ديزعب طنكنرعل بج دطعل ا نززعم نع ةتس كين را شراب عينج منيت فا
 ا ممله ةذانلا عضال نر اانا ةناتاطانخاتتخاتزاؤحلاءايزل مسني از ذاتلا
 باء دوعا1 ود العش ص اذوسدل ال اب تزيد عش ادبع د ازعر اًخر ضل! يج زعل ةنبة رجع ا>
 ٌبازعبز للطن عاج نيةيجزعم دنيا زعت اج قيغج كادت ءان جدلان! كارب هاب عز. ذم افاراهفدوتلاداج

 فوتراضالاونيرجاهلابنب بك تبقا قلع شا ذس ضداذك ست ل تيبلعلكباككو تازعلاةطذكيإ بتر ع ه0 طادبع
 "5 اعلع تاجا دداقتل نأ بينغ لانو مكي يارا ورا لهدا: وز عضل ارانب لان

 دمتالاف فذ غال اال لعرتسالوا الاف ضبا ءراجر انجاز يبن كان اكا غزال لسكس اكوا مئالاز اضرب ور شن

 عابس باتدلانض تعلن نير هزعبا رهن زع نس انباع بعت تلخلا و نس قتخ ىلع قعادكو هلا
 | دفكتل + ضاع ك و منش تسال لفض هير الانف ؤيداج ةنل ضو )تب لع طارتع ءإ لعل طل اننوكع نب وز عزعياكنبا
 مكانس تلاد تم اذتاناظفةلعت دار كف نات ا فش اكنإتاراناطف نبذ وبَو هل ةْقِبَو انك هل عفيف ةعدانا

 تاءراف ظاغا ملل ريهساهداغر كيرلا هو خلعه! نكره ناد مهل فال ل بلم الز اكود جاي عار ذ افرل عز هناا

 - م سي رجب و جر رو يب و ل حساس

 هد يس سس مصعد جم

ْ 

 لابونزماالووبحوجنا اكئمائاؤجؤتم غر جرجا ادنالخ و اثاهننؤشاةلث انهالت ءانادلا دلع شق سمس لون | |
 - خاض رز ا اةنانَسَم تاع ا جلع الصش اكس | ع 7 م

 حم
 نةاسا ند اماةلنا مخ اوشا لغا نجت لؤ ودا: نامادشملا هل اف ةظاك



 0 ا

 زشباتاهجااذانل اةطشاكل "رز يبدل انهن عو بع زعو ضلت مونرو انا زم لكم ا نجوا ماذلث اهباذدانف طاب هداج

 تكا ل ظل ةميلم تلج: ناسا ةقدلا ءاساَتجسم 0

 نع هك زينل اولا ةيبتشلاوأشلهالجلا ذولا انامل ةراشااذو هد نال طادم ناو !كعدراملل

 هما ةهشلل لس (نكيذازاةوبط ال اباه لك فلط اكتب اهيذو نابملم الجسم« نجل ا

 دحيلَع مارب عوإزعئوكع بوز جز عر اعز يازعرشلشلا ظبشلاإزمبس|إسأم ةدشزم جوانب تضف فلن لَس مداخل زكا ناو

 بلر ع جاتمن هلت زعبةلشا أكل نع ني عت فاخر ث نب ن منبج ادن هيذا زكام عا لَسش الغسلا* نأ
 ان[ينمفلازعزال_هنبتيبز عيجازعلع كلاش نعوم تريز عي فل زمور وب يوزعبس اجل مانا ادنوجيزاراوجلا تلو تاتادع

 اهو كت 20 تما غل اضن انمؤ اناس زمني ل ضل مزيل املتل لع شاد عجب لا وكت لاذ يات عو اهالشملا
 اقتلاع وص اطنلا كم انالف اذررزلا مهل انج يشل اذ كن ل طا لغاط جتا جتفيذمإ كال بعمل نمد قاف كب

 مسار عابادغميل امر امني ازعساخل) بعزيز هرعت زعينع «.هنملامنلعش انج دوك فاعف شداؤريمل ان ولَص

 نددت امو ةنوكل ك«ليزلانال وتلا

 ةييروعج ئعتما أك" اعلان وهج إب مبتشاننزكيل لاف
 تيا سابعا 0 :واّصلاعتلع جلل عمم اربع ثلاث مزال نع

 ٍرعمس ارب عقال ءاخلاةبّهجزب نعناؤم نع ّرالا هزم ضخ قبس اَنلاَو بنجران رع ةضيسنج الاكح انا سو

 دماْلَعَو ملء دانشل ارومطنتمب انامالاه دو 'لافغلاةياتازانئااز نشب تانم ناني اتوسقفا نات

 وم ما مكه سس ف اًجَنْكَصْْمَم ا

 ٠ 0 ه

 ٍ ا ع ضن ياما كنا

 مما دز شمله موب ملاظستلا نجع تانج يع ئانال نيكد قبو مث لع زف ةدافشل رؤس

 نه نواطلازعاعبجتلان نقب تانغ فت اع ال انمزوجت مؤ امجنضعو 0

00 

 | جنا كن نوبخاعراتفل وتجار كد انس قزم َتاؤزعحا محا ضل! فدو عوز انجل اد تسد ارينجلا اهلبالاكعرولا عتلَعلونمأ

 الحج شغال, نارا أك نزف هجيج رو ذا

 | 3جلوطودنامالا ءاذاك صا فرمح هاذ اهنجالاك اهكتمو عرول اولاش تباعوننب كبمواق مالتد الوساوس دج

 دلع مشو َصْسالوُسَرَر اذاَباحَدا ارب الع :نانوادنانال هاد نعش اند اذا زتحدأ

 ف واذا كسل جلاَناَك مو اموات اة مانوْماودوعَو هرب انجاو دهس اَوركرب اشعاؤلص طل اوطتذملا ءاذار بابي اكّسقرلا |

 دج هو سوم ىصرو يوب رمي ييسصستسسما

 احبج زمرل ثمل او دوك ن اك تلات ازا تزل دف تخش اوزعبمتا اله لمت ناك هذال ل عل خةتلل ةرزعإ ةناكاذ |
 م ذكور ابا لارا مورتم نيام فانا انتل حنت

 مدع تا !تيالع شارب 402 ثيل انفدضمارن امال اناا تانافأأ

 ظ

 الز ع ّرر فكر عل وست !رجعاب اف اخ ' شمل اذ قصت نش نج عن 2 انعفسا|و منع 2

 سم ومها نِعدامَسن 0 ةدحاذ اًوب مهعتمكم
00 

 1 قادذاطضلاو رز طعلئش ضربا مزجت ن [من اولزنم ؟باذيإ صول مهد انناورعستع مال ذاتج تانلا الما

 تلو: ةماشلا طالوت ايلا اوال بس زا ءزج اكريليك زا ظ



 01ه ادع دازعتبن عرعر جزع نىدنتلازب امج لعأكو مهل ءلهسالازءم وبكم زعنبانكبززلإ مل ةولشلا
 تدوس ته نأ عنان نال ذل ا عنز زرت اف طع انتل ع تحك عنيا ان !مناؤرساجلااوطق اهل ف

 0 2ظ01 الما انت ن ونت اب ملاوذل اعالملاغمورل اطضكبشَووْاعتناومَاط ا! حابتحانمتاذ |

 درر هقول ل ا

 تؤيرشت د ل!اينالخلاو كنت مداني زمدطل انزل اذ مام عج كسي زان ادنازر كوم انجل ةتجل ازنعال سدرك مب

 0 /مولغ رج غمر خس ات طل ان لت لع ط اوجح دل جل ارح دان عل ازعل سنعه كر ياتلال نع
 000000 نك ايل ير تامر جول اعرض اعلان اخالا رن يل ارابطخال اهر شكت |. حلاو متلي ا

 جماد الدلال ذهزحم لا ان !نل غل لطز خال ارب تلغي عيا اكول غيل انروم ملعم نكمل اذا صخب برج املا زر ا

 ارو يش هلاوسلالاؤر خلل عزمج د نعد اغلا ازعن انسب علا نعد ازعتع كان ةدنع

 ري الة شا لو اوس اباذام منضاةلثم وكن. زل رع نمد هونوؤساتلاروف نموت هنلابغ أذ ةل طلاب رم وديغي د عفت زم أ
 ابا 3ا/مهنصرب اجب اكزناذ انين ورع ال اا هكددم سرك

 هنااا مينعلاف كنجاح وب تمي نوو ضل سؤ اًضْفِلَعِحِإَو هناغ االختلتذك كب ازعا كف مويا كانون مروا

 سس همست رسعف هن عتيح كال و
 ناهدنبداعروزعنانسنب جنجر ازعتيعأ و دلت اهلا اكن اثجباؤ ملعب تاسع طملاناين وكي يعن نأ

 ةنألا جرش اءآللا هنا :صصزمل انيس !نسحو تدع !ؤدصَو ناطال !ءاذاو هلد | وت كصوت اننراتسا داعش ادع زامقالف

 ااا امد اولا محا[ | ظغاناكالل رانا يطال ادعمنا ؤّصش اوستن اذ ىو اذر طخين عتادنعي نع
 | لها اشلا وزان خلا :هلضب ص غنببلاوردبتيلعت ادب العدل ناش إبلا دز عصغج:يجز عني م انجسمسلع كاطع ةملا

 | بوي زطقنو شع تفنن عوازم تموج خلاق يعل دتسإ ل كسرات اربع ملغم ضا اؤمن
 ولو الو ئ مطنش ااممثدااوناقيخلادعبشساب ان بنخلاتت هوانيزم انج فادزسا طل« ورضلانجز اطل نجر ئزتح زم ظ
 دز انالا مث الوم ةراحازيلصش يع دازعوكتيتعدشللا هي يم مشل

. 

 دبع زعل نضفلإنرالهل ارعن انسب ةيجز عيش ع با رعق أ> فيمّصل نبك جاز خلل وغلب جدلا عتوبناكل خنين ازم |
 و 0 3 1 ا

 لسانا ماتو جعل شا لدور دينا اس طش
 ةزائال اكو د نزار جوان ج لعل ْخّؤد عا اكلإزم ئشعل باكو ارك ميل عك 2 دلما :,تءالاهلد ادا بصا ووك |

 0 ةوَج كءاٍلَعاظفل وب اضمن كس ص الوءتوزمكلا ْ

 نك بو هزعنراحت يؤتي زعة عل اضّضساَتل ا ادتونل املا لعبا اسس اًوستلا هل نات تشب

 فنعم اول ساَتلاَن تامين يو انشا الشبث كلن عمن ؤكن خال اهضيلتل نأ [مسانم لتمات العنا دا وع |

 يرد دعا ير
 لدنلا ا ارادت اتالكسلذق نأ لطشل اخل زال انلماجع |

 اععاتال ذل لزم لجم رعد اشم حبات لازعابج نب انجل عدد عت لطلاءاميىلامنهشما كلن ابل

 ذاتنالاخلا ةداقن يو انهبتع جا يو كوبجيرياتلاديتخم الس ييناكي صال اضل العشا ]يات جنم

 هارت او اذ هانلاكانمملا كو د ناز تح ان وهتلتل ان اةنمٌ ودلال طلخا دخلنا قفانل مالمزؤعتإا نحلع

 كل ل ا ا قاموس .ء ان اعمل ار يع از عن بش ءةنعاع أك |

 ذطخ قنا لل انهت الانضذفوكلابرغتلتاننعنن تلا رعت اطضزل تهبل بهمس سلم عجتنلا رطل ادعاباف كلا
 ليل اتبشبإ :متصلإ شح ماج قمانم لت بل عن نول ما لانضشلل كنا هدفت همس تلل هن عدض دل اطر طلاسكَر
 | طع دوش ان اذ كلالالض التميز مع '. احالة منل اذانكته تنل !للاطن طتبرجلَع اين ساكلذكو هتاف اذاني بصح اص



 ١ ءو.للعت رج دماجزعل ايعارع ءرندعز ازعل مخاَم تعاملف د !لمللع نبت ماعم زلا وكيد

 4 أ
 | فني 3 اوما حان مابا :افعلل كم رسال ارم 0 6 42 ا

 د ملا هرغش ركض كنا ل اوك زوو 62 ماتم تملا

 ْ دل مسلط لالالا دوغاب 300 باطلا | ن علال از. منيع نب انعتمي نيش

 ١ مه ةمطازمل انذازتلقشإ ]سولار )ك1 ا

 ْ هناك دانس زيشيو كوتا ن مب دب عرسب لفت جتط نب وشلل: ؟اجالجر عمتزمو مهمرتبلظ نب شل ادكمإع
 لشي اعلن ملا اسحْخضاا اكن ّسساتل اهل اسد ادهش [[صشد ايدل خل افريل شد ادزع جزع

 ولادات عا هامل: جب مضازاطضبج فهزما عابس صان خد لاطان انا زكاذم انعم تشم جب

 ا ؟امااك لب :نصالاَوم شار اكذؤوصْتلاو .ذدايعو +تلاصالخاَ هدنادخم ف اّقعال ا تحرش اص نعمه ل 'ضفب و كح اهب

 0 ءاولم وحلا! ضو نعم ور رسا اس داب ظنال ومثل السدو بيني قيدنض لل امل !ذل عرش ![ص هثدا وسر زك هن مم

 هنا مسي اء زضو رس اوهوربا درعا نط منعاطاك متنا رنعزم ادنعزممايشلخو حبان دمع اما

 اقتضت شاور هنلا كبل لوط, اتا: عهت اوبع ابانشمعل اذ نبع نابل غسن عه شنلانعقيح نضل ازع

 هنصُر قهاتمل املا امؤيدتد ا دنع زن رسال مظعاّتاذ ارش الص | وسكلاذن اذ )تيتا ل عمت !ءّيع از عاسيرالا (ه

 نمش اولغلاتحاف تا !نعيؤل فخفت قالا جل ةمشإ لع هتداوسل ال ارح لع ارجع ازعا هذال ل

 نات عتادبعإب ا مهزمزت علان خمعز نسي ك2 نيل يرع ديرب زعل اوْسْسبب م! آجلْخْك عش ال ابع/ من

 طاخماببلول انيوتمزع كتل اننإيزعمنع ات اتلامضنال اة لاش متم هارسانل !جح وعي ومع

 رانواءاطْنداطنيل زم مزز عةدزمرل الح مْتإْلَص هتداز ونس اهل اخرج! عنان عطح >نرط

 ذاق اناًمشجرياتنل ائلوعلاه ا ل م

 || دا امان طيجاوملشنرل رن يجن ؤلش اماربخال الون لئن نو أ بد ةصانا دب نزحوا و واضع ساتنل

 ا 0 ابخاولوغالنا كبل هال بئزم كا عنبالك نجح هع ايض ءؤسز عكا نمتدكتاو مزجرخالرناونلع

 || ف و ءاننسلاتلل الوعل اف منج الل اولد انشد الز ل اذ تنل وزهنج عازعرب اج نعلبج هازع يئماازعنعأك

 د قاب كر ولج ةلاط هاا دل نتاع ادجعد ازعل زج نزع دارنا جئيجزعزقتيزعغتس |[ مب لاج

|| 

 م
 ؤ

 ا

 0 وب و وما لتشعر لاو اب راع شع مالكرعرب ا اًعافن

 8مل أن عشان زلت ددتلاناجو حض دا ةوكرلاو ولضلا ىفاطذاو كاهن اكرام ِلَحَو اجي لَم

 زددص) ومب تلال ءرةمارب رم و م و خلا سانللزتب

 دار يعمل ز عوض زر زن بر عن انس نب يجزعمنع انعاش انام 0 واود اغن اذا امل ارم حالْص اىلاش هدا اهب

 ا :قصنانإ نين اكدع نشا لس ناكل ةرط طله ادتحد زعلانة مزعيز اقنع هلثم

 دارا عراعتصلا (ٌيمهولا»:ن ماين اذ هقذانم انعم هيعمل ديالو ا

 درا هاا لاذ م دعاس بضعف تلاع رحاشنب ولخو اناوتضملا انيرسعم ام جا اًعاؤب ا غن حد اعز انسزيكع

 ١ هتادجعؤب زكلوو !امزمنمل اجا اطال اذ تحاطنم |” هدحاززكئنونشسااذإئيح هنعتم انتا اهسقر تورد اي اماني حض اناًاذ

 ١ دعنا مال عش ادجعولو انمنمازنيز مل انيزم از رافاَت ابل ازا عنو انا ظض زمن الست عزاشن اذا درسا تار لعأ

 ال العنق انج مياذل وب الجال اي زكتاذ داب أباك ل هلال اهرل ت1 جلعمتدادئع ها زعر عنب ازعقشماتبا

 طم هوانا[ الذل ناتيلع شاعرها ةافاصم عيت |نع هزل ارع رتل أك ا لكتيم

 | كنب عا درست اك بكج ا 0 161 5 كلنعم

 | يوتا وكاد اناا

 يا 3



 ( كما يرانا رلضاال امثبادفا لفن وهن اش[ لسنا ناني عج لهنالظ نبض انج فمان عدااذاكهل عمال انجب
 ليةلاةزانت نادت زعزع اجسج 07-505 : اك ركل كنك

 6-20 تانوسيلانلاؤ لت لعشإ 0-6

 هب امارات جلع نية يجزع هزيل اح فعلا

 3 الاب اتالم سو ايخل جهال كل فل تبالغ هد ةيايصتام ماعبإب

 دولا قا اوبل هدايا دس نو ايديسر مساس بلياغلا

 ظ كا 0 لا

 ْ أ لتعز دالش زعبل عز ,نبسا [ج دوج غم هسا ]َسْرادبْس ثم ومضت إزمَو اب هداج كو

 0 ابتلاع اال ازمز ذل ناجي لعش اعد رعوبعو تاع
 مرفق انيك هوز نما يرتسا ]بتل إ لع هند ادبع بال اغلافرسفددج ازع غسل  [ج ءلشمرلا جلع يمس اص ال وسل خلل ربا

 1 0 ا و ايت يارا داو طز جب دك ش يعور هلة جمل هر ل ايش ا عمور»ا اوازجس

 كيبل انتل لعبنا مخ عال لحل اذرل تنل عم اعد زعم ارطل ارعهرتسال زج سنع ةدسلا أكمام طنالات اتم

 الاطر وش موال[ كر ان نمتاإالغ بالابر عد ماغي

 | رعوتسلا هئهكان مومريكركاناذا.ارباء هش! ص هال ئستل ذل فرط تزيل ع ةسادنع داع جرالا (>٠ذيكا مذهب

 | تالنجاد اهرَعْش رصين امن اطبق عرف نب تبزريبلعزبنمؤلإ ازثمال اذئاذ قب عّسبانعولملا هلدارب عز عمم ب ليجع

 يسير يصد اجهشرمشا وا مدان انتم هفصيتر عزا ةنكيرل وشكل اذ لَع ال

 نت اكهزب للا زنبداغلا طتونب طفح ْخشنِو قل خزا نما قاتلهم خل اولا فوه رمز: 6
>35 _ ١. 

 ا 2 فرج رخل ص غبن اخ زاد لئلا وهو مندالا نين مذالاد

 اركان هاؤمالن هاف دعاني ثمزب ل صاؤنم هتدا 2: تبام ُموَرب وحل !ويوكو هثداا ومنا اضم الل زمول تي لع هتدادبع اب انغمملا

 | عانس ليج تعدبعزازعتع منع انتل كان اقري قمر كاما تأ طاق انا

 لماكل اعز انس نة نعنع امتد اكس اكنرتب حان نكدا وجان ار ابو واصاخمل انبي لحش ادع اع ادتتما ||

 فاتن ادعدل عي ملا درع نهر نعنع أكوا ةمط اس حاد ار انتقل: ال نيل تزيفع شاد اان ةمعاا

 ءاخطتا كسا اى وبرك تحرضتيلعم مزن انغرج اخل الضال ذا لا نمط من لتنال راند اهل لزب انجل زيبا تلال ئحجي ا

 عر يبست ىرلاك يعش !لصس الود ده جلع اقع الن ةوبلع متم ام لكيمشان نتن ة نوبت _
- 

 راطناللد انعمجايت بدن اوف زخات اههتساهينم انفال اطغيتل نيج العضلات اهماملم سول !ةلعش يصتشالوسنا | 0 ١
| 

 اتضيبازمئن كغ يلم كلنا اندكتساكب اكيتتبناودمج ال دام طك نيزك ازا ةءارعزع ةناعط لكما 0
 مز اكراتلا كة 0 0 1 و سس م
 تود

 عرعر انعم (098+ هج امج ادَص اخت ين اكول مو ضنالطظن وز قواغو اة جام دلعو نئدجبالد ميلا امر منقج 0-١١ ١

 - يل تحل انباع جت جالو اذ الو طلال نا خ ايشلان استدل شادبع ازعل لا جاع كلا ةلئانانملا

 يوب نعد 1 ا ل ص م لايام نعناع
0 

 6 .زمجراتلاَنَتساَنآَع ل عودا اذ. عاؤلائلمةناقليبالا اتش ازيمّع ننال ناجل ذم غينيا شجاع امد ماتا ور ا/معّجرلو 0 طنا اتت موس اتت طم قبولا خال ناك مزتم ةنالطم جدنا حنس إد زجر لس منغ دخان ملفا 1 ا

 نازل انا مايازخا .عراوعشيبا
 ١ | همر ار م ازكل نشيد تم نلعب وزع 0 ٌكرعمّصور ءريبلا ملزتعإلت ل ظيال كلوا ر تلال انف

 2 لوو ابو ايو كذيإلو
 اهيعوبال اذلاريع ل ضف ازعناةعزع نب ازغهتسلا كضغبل# تاز ناولل نخل 0 ا

 ن0 هلل حد بالا ٌلبدا اسم هن نال 1 ب اذاو ما ثااونب :.ةحانزونمولا ا 3 ١ ةياكياملا

 هيع 0

 كا نة نوزعملا»
 لل لاحالا

 مدع عالم ةاذومد

 موانع او فدزمنال
 ون جرم خ 00

 : : تحيا ١ ١



 ً[ناهذ كال ارد اش اكءاوحو مداال د سال از ئظ كب اكل  اننهزب اذ اد ايجت مكين دلل سطل !هينث ا: بتشلا'ءانمل الأبي

 1 يد م لا مرعب ايعدنعأكك ىامالام ايل ا تسال ايي اكمل

 رسول اول لاش متن تارباج ؟مخلانج زبرجد ضاحلل وجبن +لريناةاو يش بم نعد حاير اظن لجأ

 ”جزحن انا انمرإب 2 حادداكا كل نم اًعودّباصا اذ اذ هم امس لاه ازمؤل الفلا حور جيم عج اتا تيلانط

 حن مه فتون اهيل ملا راش إنو هد! 1 !اوب اع ور زرابلا نزح طم لص ا هضصبعت مد انيمانال نام

 مؤ. زمؤما اوبل هات امنع ناضل نمت جازان نبا ارا سنع سلا هني نزعت ج

 اهله وثب نتن انتشالنمؤمل احدنا هن اخ ؟مزم ارعاذز ١ اوه اس 1 كلما ن اع يككشسان ادحاؤل اس اك

 و ا ع+ ع اناكزَعورعس يوعز ظؤلانالدلذم ن أب ارهرشمشلا عاسشم |

 هوان, ةيج نع نتحمل ان تحبازعوبعلا انلمز مقالا" ةعاخ جد او جيا هت تورث بور رست عيد ظالما

 شات كضابال رولا نتؤلل الوعي نغم ل تير لعن از عدز خد زعل نضل ازيقيجز نما زب ةيجزعببا ماض نع
 ريض مبطن عيا ضرب طضارطجب نعول ازتعشكسلا هيي حا ع يا
 2 هز مكيتبلاو سندس او: ولا لفن يس رو تيدمخ ا تنام تاادسنالكوا

 5 , سادات الطن كيج عطف منن ماش عب َباَراددّبجلا ببن رئي !!يطاإءن ا نرخ اق هدول |

 10 كر تما يصاب !نرم لا خزبالانانةراكرعلا تل ااجلا اتا ءاجسالوب نونئالز انجازه ناهس متلازيتبد
 231/215 هضاب ]زل جنا جم دم ترانا مان ويتااذلم ءافل ينل .دق جنو دل ةيتلاوخلا

 كل غزل يلانر ال تلا خا ل نال ونجل تلا لعشم اربع اناسشم ل راند دن غاز معبد نعد اعاتب
 00 ا
 يس 55 ح ديعلَع هساربع هز عنفعزيلعزعل (جياكل اًصجنر از جوس عزب انعت احح مزال خب اننس الو لذخجالورنوجالو رش الو لظنال

 اخ كانعا احلا نت مزعويلازعل مسرعه تملا فاضت ةدع هبالورشجسالو هل ظنالو رنج البل دوني ع نموا خا زمانا لاذ
 0 ل ا ب ارتباك اينعؤب الالاف نب خلل ازب

 الر

 22120111111 ا اف زجل نأ صنحزع |

 اضل ب نيلنفل رع لال: مع_| زب دبر م هيعازعت نشل اك 3 00

 ع ءاججداو ا اذيزلواؤمكت بنش تما افترطلااولنضع جزع اجري ام اره تالغج لت عزمتج

 هللاو ناو !نيذل |رئام انال اضف هثد اهليترب كنازم اول اظضا يي نما اير ام اطفال ذنهض كيل عرسابالف اؤمؤعل اقف ضْيس ان
 ةضعاومتض اومتضن ابوك لذ للدور نلعنمٌولا خان مول الو لَسَورلا جلع هد! ل ص الوسرنتتمب و اوس ول امسلعمسإَلَص ١

 نفع نعت أكن لاقت ا ابا اننا اهدنا نتا وسجاوا وطنا اوي كبت أحب 0
 مج ةه

 “8 هب ب

 مد ب همس انت دعس ادعي از ع جز عله نعمت ادبعن

 ١ دجنإبنواغلا طنز مكانا ْمُعاَوَ ذر ومس اوك ن اقرا داما نكن الث تسد تل اًنعنر مغسل

 ةيشدبب الارض نؤكن ا نمش نبع ان بانه اذه زخم اذطو انه بكت اننمرف دوما اضمن لام
 50 نع اصلان يون عله أهل تمحو هل عن ةئولا نخر تلف تغب ازينوند هنن اكاذا اًماَو ناحالا |

 ا ندلاهور 0 ا ْ

 دلة امرك مكي اجر عملب :عتءاو وحلا ة وختم 2
 "تاسع ب ِبْيَةورلَص ِلّض | ضلخش اطماذ اذمنبد ضب نركنع عبو روعلا مسعف ل د كين

 منال اسد دلع ةرتيتبلمش دبع از عبض ل ز عيوزيا زك شادن زعكتادقعرجنع ,كضتل خر اكموجؤ انالذ
 ل:

 يقسم هن كلو دعاطو لا اكعزم جحا هن عتضد كاب تال ختي اذ نوح عج للان تلا لعأ



 كلامو ضن نيت نا شلات اواو وش ع بظ رش انورن عيت ةمطنح ناجيز اذ اشل اولادها تعش كت امل وكتد كانه جن اطمل خا

 انزل عرس درسا الألي ةعخز لع ربو جتنالل ارثيانل زار مةلبل ةدمنز نوكيا جال ولا كارولين انشد
 نوع جب ةيطزيازا ع اشل ازا رش هده كانط نصّ ربا لش هتل م داخشم زابجاوف مداختلج:لرتبلو موا وكنا
 ةفدلَصدحلةنلّفاذاف دانس ثدابن نكت امكلابجنا ثنا انفو هدا: اجا هتان اذا نبا جدهن رص ةوطد
 ةيقنشملم الا تالعلل دامو اتعئ ابو بانه ذاك قدس إعدام! الب اتنماب نب تجوب بالك ددنال

 لاا واذ نمط زمان عسل قنات نبا لص المل غل اذاهدَصنب ةتشم يي ةجبان دال
 جانو لو اةراو نز انج ّبشج ناعمنهرجؤ هدؤ»نلو شنب ورب ةناكرلا مف ل ذاساؤملاو هده ضنعو دولاو منتعفمل

 "الرخا انحيشسمل اذن نمو |نتجن عراه ل عش ارجع الاتي اهربنخ نمبر ع شفر طعن | يجز يصلا نجا جلع
 ؟تلاداسلو دب ملا بطول دوك تورجب خ يك الو عوج عّبشم الذ اهدا ءآش. نبال لنج ان الر | قع! غش كبل اف

 كالو هلّسعتللذ ل اَضاذ رائيت ارجل! جاز + شو ترهق اهنشب راج تكانت اكراوعر تن ب اند جغ كبل

 للابتعاد ابد اناظخانك) ةن بع نيلغال اري عزج تازعمتس ير عيمع نبا زعتمم (> لاش هتدازب لوب اني العد انئ الوب |

 تااؤمكيز!ذاخا غال انج نجلس اسدلف عدوا لنججاتلج ونجل دل فرزات تلانك زعلان ان انو رم ااتشاز عت ظ

 هلك ائللؤ حالا انس اؤمع سمن ضربا ا تفز ون كون ئبل جس: زمو اذا اخ ترفن عع طب! ينذا امقشنازم
 ْ انااا لاب + ون اناوؤزا جادت يب طت عش َ رح امرت نكون او دإر ان تبا اوك

 قت نازي ؤخاوب ين كا جا نطو كروز عزم شاك لشلارعل تانج د تبطعش تب والعلن عيزهلع
 لطضاة كنب اخاذاليلظ سلا: ريظي زك ب لونج للعال طغاذسلايزاو ل غ تيخانا كاش ضان اح كيسا نوراشملا |

 ضعوا ناكهدادخ اوباما ننجح خرانالف ياعسل ةناكراذرشعتناككنم انيك لاك يزطق هاذا بع

 سان كيل فن االاخاماجتاذاف اطمح كدعدنل اذابة سان امل اانا تلا نخاع.

 قجالول بوم: ب لادن مؤنل تال انةضراللهال كلا ممرات نالننال ةدفير زل نضمن انامل ذك ا ْ

 كلا مر اكاد موه ماب الو للا كر خازم انذ لإ ]مالو علط لوزة إ لن عر أب وزع نابل ال لع ْ

 طم كوذإ] لج لاجتب[و ات دنخ لاف اةرالنإل كفؤ ازا ينن ادع نسل ثاساذارثمدلامقءكللعئ جل
 هللطهلزعابفع ّيلزعلاةضنتاتعفزلارعذ ملا ككل ضهزبازعناتضا كوديك كلاي اعرالط تالا ذانالنج
 ديطماطماد بث رتطعاذا ميو اغافا وصبي زوعاذا ؤجسقسبلاذاو ءلع] جزا قضارمإ نملا ا لعامل إم

 "قال نشؤل جزم تالاف نمل لعنوان اير تمل عش انعبب ا لدلخةر اخلا قماذلاةيزع تن نعطشلشلا اق تاماذا
 اماذ اطيب ذا يبان اكعنيد تملا و كل انز اهواك لظنمالعل نر ةنلاورلم ازالة ايؤنل ةاناومل ا دسم ةكولا

 مللافاذاعنب يام تنير بلف امثل اذا تاءلث ونس كراون اكزاك لذخج لم اور تجار ارجشجس ندا خيل كراع يجولا دايز |

 نيج جوا شلاش نانا إب لازلنا اكن ةن الاتنين اشي زمكشن تعش

 ل اذافدل عزم عزت ازمؤمل انامل لاذ انال يرحل عش ادبع انانشمعلا نزعل تنل يق يجز جلب ةيجزع
 لي انونع اد ارجوبعئازعتم © 1ءؤن وللا تاعمقمومعالَعنس نمل ان ظنا الو امدح سكك تن

 .دفكوولاراش انرذب ايفر عمر اطل الاس نا انباطع انمي هزم يبلع ادعوا يني ئط اد: كل اغيظع نين رجل لكلا

 فن دلف انصر اب انااا انتج عش اربع لن اجل اراشاذانضؤط ان اننبف بلاها تا ذ حش ادعلباعذانا
 لا ضرَملاذاوط ناكنادنلذرعترلاخنماؤطل عطف دل ريل اص غلاف كلف ك عدنا ايم إع ملاذ انب'طض امل لفه نم

 !!لافدل اذهل ضيلشلذءةرن الظن لا لات نتؤملا لعمل جزع ةيمخ احل طيش فسم درت سمحتم نين |

 .ةؤلا هات لشن انا !نل اظل ان لعل غلط ظن ثدلانطش يس انهن !الاطن لمد منان خلني ظمقنال |



 الان شنل زم ضاسا اذا هزؤلاما ءاؤسوه5 ثنا انج يؤلف لهساغدن اذان انغ كارذ كنج جدل ن موس لع ني ولا

 0 سس طا هوما منودتاسللب

 قوفس هب إ) اض اتش نميز عمال اي: ناك رماة ارجل عمثبالَصش ازوثي لاقت هانزب سا دنب ال اضل

 ا ل ل |

 ساس نعزاكن اعز >قهنامنز :هزحو مد وهناب وضل حطم يهرب زلت ل كلش ثمناكاذا وفن دباب اذابالولا صامل ذو

 8 ا اناخلؤكلذلث اب عش ادع بال انهت افءلمشد ادا منعب رنج نع

 نما متاؤطش انجن عكبنلا اتق انا وهز مريب قاتلا انسداد ني ن اكان اله
 2 معلا مانت هاما

 هلاوْسدَت 0 ا 1 راو 0

 ووو صو مث لاليذ اانا نم 0

 | اقلط نر نلغشاريهرعر لا تاكا حز لح ل اتاةربجلابان زهددس ذك اغسا شامت

 كلش نمناكاذإرلتلتإ رو حاملا سا ووتل اشير اريْتنْس بلع اكاد! نرخ ونص اهنبفصولإ نان مْعَصَك

 0 و موس د سحا

 با

 الغالأ الافراج انلءابطَحلا كوب دلما او وا ل

 تلفن: لالعاب عوارسع كلان دالبع غمر هزعبنع 9 ج26 فمه د ملوح خلخال الد
 ءابنغا مام ننكتلاةالبل ل انماط فل عمان غاةدابعن فكل اطفنوط ا ةكيو ءاشل تح اغلا: ن اخازم نطل ز همك

 ايبدتتم ضبشمما ءالوه عزب ع بكمل اظفل ذا: عرج رم اجد اذالخ عع كلنال فم مزبانم نادر ذم عض امنع كل تليف

 فم ميم سم ايعقم دله دونغ ندم ان عفنلاونطتلاز يزعل مح ةباذلا* :دابمل اك نملا ةيتولا ةوايص لطالا

 ان د ل ينج اذماغ مما
 ان عفيزم عب شلاذعبشس ءالؤجرتب ل اضف الشلذنئساؤنيو عجبا ئج رضحلا واخي وزمضل ل كنغل اطر ملافف

 | ممل وعلا مصعب م
 ماج ملطالا نكس ج نالت البو عون مالاتاذاالشاغ نان اد اننا ز تال وعي اظل ف كلانغاام

 زمول لتلانلعزعج هل زعةزخدا زعل ةضنل ب ةهجز عمم بتعز عي جا زب]يزعتم لاو ذانإل !وهيرشكلاب ظ

 مسن انعساذااذال سما جوجل العش ]مبلل مجسم مح ظ

 ذضئتب شارع امل انتي 0 ةونإنا مد اذان ايخ الموت دائخا
1 ٍ- 1 - 

 ةلبعإناننم اهل انين اكاْرِعِلَع 0 ىفح وأ ان اننيشداخ ماتم
 اي

 | وهم اهرحاات ئه والَع درحن امال تواجدك اوم وتماونع ل

 يفسروا ترتسم دمي ابا /ة دنهل ال وشكل لمس ةطاذ اختل انهزمتكل لج
 ] كل موصل اح لعام | عجن ١الا اًضفانكلرمظ اان اكو رمظاَك كلنمصو ات رنعجزحَتا ل مظاقل طن ضل نبت اطمنم

 | يوزن يول همضاؤ عازار عاودت ناك لذه يزل نمو بقفل نكن انكار ناكر نيون

 000 اا

 ا قطرك انا عزف نحول ةركملا لن انلاة هكا الانام دو اًمولحز اكزال انالونال از عن جولادكا كرب زينكا اما

 ةلؤم انج ةضدخ واقد قيال 3 مد, الا اهتم اخ نب شلل نكن هال ان وعم حالا

 ولعل دريل غال نكتلل ناكل هن ككت الط !!إَدَوهَوِرَي ذل انج حرج قون ءاذاَو ةاخاؤا ابّجحم ا 0 | نصص اا هان

 ناطال١

 ماكأنولا

5 2 

 0 نه

 ازرع نإ احب



 ت0 أششخ7ا ءميملتلا

 نبا باكبابلاهنهرعتلاتل ادخل ذحل نا ةراشالانضتل ةكرقوؤباسلارابملاؤونْنو !ناغصر يؤ طاش زمغم

 اعانو انرالاانمم :ماون اوراس برجا عض جازع داحس :قيابطلةعزبزغزعنانسن قع نبع كاز عقم مدا

 اناا رم لش انم < اب نم حلت أب مكمل نا وف وص م متبلع

 ل كانكر بت ينضاا لقا ةرم] دل: مهول اذكذ نول اتيكيت تضل هنجناونب ةنكولذ عتشنل الع

 ماض اذوكن اةراكتال ا ددكم ار اذْس انوكن ان ازويم ازملعقذا اؤمن هزم ئلَعاَممت صم فران ميشن العن ودانلم |
 ل عامنا غجاونلا اما كب فراشنلا جب امنا طبنمخاؤنل يجوب المتمشل لوطا ورحت تاشيرتلا لحل وكن اجيد ايخالا

 خف دند اننلالع نق اعاق نتا "عينا جالا اب ارككهزااكلاذ بل اذا ايل اناونع متعب بجبال نع
 قميش فران اببس نا]بمبل عنف بم وم الو نيّدل او هربا نبلاء خارج ظفل امر انفب ا؟انشمَو نيران اه اخد
 الوالامملالا (ميعاجر!نينضشلا ف نملكتزاال اشرت زم انت داكبال ايه ان كد نذل انت عل نعل ضم انهو ال طعون |

 6“ فهد مهتم ملت تالا زعل ل علل عن دعها عاب نعناع ازعل
 طيف اقل همز كضل رمي 0 رن وح انج كو وج مظ وشر هلك قرد رم ناك

 حج وب مب ةئالعَ ءضماكذنامالا ءاذاكشر#!ق قم اال: هت يزال بشوت نع تسود

 دماغ يعد ٠

 ا

 رعت دا زعواسنال رح هازعرو عج نأ دن عن العمني] بسس إزرع هزيل ع قول اكمل اعتب ابَو يزل هج ا

 0 1 موا و ديلا نايكي او زل لش ماغل انجل

 0 000 ناؤئااماف

 كلف عططنالنوعتلن ثا بصي لن اذ قش اكل اخ اووحالنربكل از مزف امج !لثآتلا اما لاوس انم :سبعو عرس يكأ

 | نعي ةكوش نضاكيتسنز نك نم ءامقلاةوالحور جول ازا ط نك اول زء ام فلن ير اا

 اني زج لا ند .ممنمدأ م 1

 نئيلح اةرلطّعب عشان 65 كدي :اناوزطغلا اوشن !د يامال تلعن ول 1 راع نع

 انتل بيبر ازعدتع أكون الانام زا ]كهزهاقشلا هب ركب عن انكل شتم يزن كلا لهطص نع لو الا وس
 ثيتنلال خوان لل مو كك نم عّنسا حيالم اتينا طعنت دلبس اسوا ووعممجمل

 | انهم اتاَومشعبطو لوما اذنه ذ رن مظل ان هللا 2 دكر وااننع دج م مه نئ لذ امج إله ن وسم اغلا هو كك
 | لاعلو ع را عج اع ذض هان, اد اذ در دوعن عناططلا اداب 0 مل! بالم حنا وم اخاف

 خا اكرامش ارب اطال الانا الس نمر يم اؤرظنا ٍلَسَرلابلعهتن!لَس هنداوإ ثلج زج لعن مؤلم ا

 راؤول ةقونص ومما :ةلشمابن شذوذ ثمل ءنلايل تراب ب ويرنع لق الامد َعْل بلوم التاو اكداقل اب

 التاب بمقال مالكزمنؤكن اولسوي عسل َصهْطدا وسر مالك: نم وكن )زج لكل اشغب عد كلتا نم نيود شدلو

 ةهعالثر ]كمل اباَوداَتل !كبلعل تجيد اربعب ان اذ لامس ارضا يعن اكسب رع نم لب ضني عاشلشلا

 نك هرخا ةلافدنا اشد خلاد اكسمز زجل يجز عديم بازعتيع 2 دوت توا زمدن جوع كذا شماله دالاس الد

 قلبك لان كذا اخ نلف نمدشانج مون دال نإ جر ملا انعاعاتلاتافدلتن نات ؤغذازمن لق

 مد بايع روم م ل اءارغا ملكات انف بئتسن ةز منبت ين كنمرسحل اذا لونج

 نراك انمي نمنشد 2 عفان نمت شا لأ د

 كلذ الغم نم الرب يرن ناك ال كلل ذنز دوك الكنب نزل انتضر بلد همن علا هلد اكل كيان وك

 ةهارعلإ و اخ اال نتن ل عش ادتع دال تفرد! رع فتعلا تدل نذغ الو مضت مهن نق هزم امال داذانمم |

 الافانصلا وك الل نمل لا دع هش ادع دز ع لل اهدار جر عن اغيب ازرع اطمن ار عزت قي ز عد ازعذتسا () نوحَلا

 طلة الن ئالَعَوشرر نوكيا اهو اة ذ فادى طن طا نركز مو مادسلا كيب ان اهييئن زا غل نه هناك نافع

 ع ع



 ير وما سحرا

 وَما او ددعمل انامش - :يالراراس !كاو امالوببالد كبلع عيننالرازشل اتلاو منبت تانبشقمنب كلذ ربنا ديالا

 نامعتربنخ نإ مزعززمل اد بعرس عج ارعتم (> نالذغلا ث لا ليو ناكناونعي ا نا نط نيم

 عا ةيرع الام زان ةنبدشمواخ وحازحييبمشاش الل ناتي اص نجس هل عرسال! نانل نب

 خيارين رعت ]5 يفلاددشيئازامال شانها بوزم نر ”بلاَوثملا 3 ناؤخالإيرلاًداْئْفا و ع ثاؤلّصبا لع

 اوجاع! بعوبارلل امن ءاكتبقرن مزال مخل ركدذا ف مدح م 0 00 نوم نرلعيزع

 ن:تلؤخال امام حنوك خال ناز عتب كدل ماكو ادم ة-- 105 تهل انتلائءاو لكدج! |

 ثطنبإلع ةيلئالا اوبن تع دتلو ازككه بلا ام تنبعمنج تسال جعيتبن زل هنعمل اكن ميا بالا بالا يا

 1 نرمي عمنا شالا اداتشن اشم شلت امم لل ميج | ثنو منا خبل زميل ارو شم ةيلثاك بزهملال ايليا

 رع نعام نية 12 جإ نعمت بازعتم 010 ياكلاكر نع عالملاب عما

 00 قبدسالا عج سال اونضن الا تيزي عصتد ادع فب الاخل اهربج جاع

 اًسصئالاةل معلا هُنوّص ظف زم طناف هلل نال ار تزل عسادبع

 ل 1 هبي ا ب م انتة زمانع ا
 اف اكسصازإ!تليالع نبض ول لمار اكل اذرلت نعش ادع در عذر تنم عقتكلارل انبي ةهزعرشع نزور عز ع ديب ازع هت(

 ظ حل وزال لبطل ثكنة ذغسا زر زجل ةباذل وتلا ربان زحل حان نجت ل خلو

 | ؟دقتضن ههجاؤلَك ك نع وتلا طل زب الوزج كبل عتب الما ذجالا ماكل دراعي زج ظعتمو هول وءانجشر امو ءاداطم

 َكبلالْعْب كش لطب شن عمد انه اكن انرازكل ااًماق رينج رح لبس ْضظ وح نكت و يوجه ثوم كر ضف كلش :«< 1

 اوفاذيفرصلاذم انتا نبنف وانس يات ناب جسح ةرسج اه فنصلإب تكبح نزح اهلثم راب انيظتمزخس ضااةلكشرتلا

 هزل جال لنا بال انم نزف هنح بالصلاة: جات ن أب عسقنال او ظناكل ةهزعمشلا

 نبنمؤل تال ذل اهر تمل عش اربع ار عز غالاونعزاخدفم :ةضضلا نضل ةيئلاعتل لإ ايسر ثبت ءانقنلا

 جختربلا له ؤم داو را الو هانم إجنبج لول ثم نوكيا ل ف هزي زرن هوبا ضل ا خازجزا يشل د جنب ل تيإ لع

 الكرب افلاخاجنا لسد خيال هر تيتا كش ادع داره تب زعنملجنيقيجزعناثعزعازبلازعاشسلا امييعمعلا

 آنكلا اًعاؤهبنين ار داليا بفيروس الانلاف.تفّرملاثزييجز عن اثعزتورجزعدزبلا كب انكلا ا/وؤخالا

 1521020 منعز غل هلت ب عز كلاي زجر اطصا رز عاش لزج فس عقلا نتصل ذدصلا ئيؤحب كا

 0-0 هرب ءارحال نم جانمزلا عئتينو انعزاكجس نب نراط زم ظناذ كرب ءوسل ازيرط :قعبرتلا

 نلاتدع نو يداك التذمر كراج والتشانع بالغلا غون نمازي انسب ةيعزع

 لكَساربعاِب ا :هسولاذ كومّلخ اعلٌورَصَم ناو كوانخنلَناَوكْوْبَدككونَدَحْرَو تعا دو انئما ضاؤالهتلا دبل لراشن

 ايل عنخ طف ازب كا طفي رازالل ليز دانا مضل اضن رازباللال يم ازبار ذل جاز الشافي ءاالاراالا جنوب 1

 اكاد خلبهزب تالي لق طم تن اج متع حما متعادلة فمات 0

 صا خلادوهؤاءاطلا مل فر الل نالر لع زخرف الب لال الض:ناكاماقنش اف مالم قلبك رنال 0 0

 تم لع ادنح دار عازج دز عقم زب انج ضن زذانعنبةيجزخ معنويا لزاما

 انكي ا اطمو كلان ام جنم عمه تس انا !!نلظ طر ضان الو مدام الو دملج ابوس جوجو ذي نر

 0 1 تطل كلر ج سوس كلي يطير لاذع نأ

 | تلبي وطه ندمان هن لا ذلانح اننا كة ف زاب تافؤمال اد امو انو انيك اح 3 ساي

 ,خاويتاغهشمتل يلا لقوا اويطعن زالوا ذد شخ تاخذ ميس لعخ لان هلدال افعضا اؤمزكلت لجو

 : ةداضزالا نوم ٍسَولَصْهن اب هدام نوط فام سيم هللاوغعنون هع ئيذتا لاشل فو دانت

 رارلا

 رفعت
0 



 اهم
 كيرتطل نوما! ورا إش

 رظانم واط الع
 رشماليلا

 ليس
 مقنع ١1 اطالام رمال

 ذابطالا
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 جرو انلامتاذكدارضراا) تقدمت ة لصون ابا انوفطْس كاش ةمرْجيزمرطد ادهيعنوضط ّئيذلا نطبلاذيلافقداتلا ١

 اي ار الا اعلا ْ

 ماطر ِعَبإَرَعِلَع انف نأ باتغالإ ولج اواشنلاعَمِشِرَء اًءلازنالا يبول لطل انتم مينسل عنخ ددلث |[

 نجانانالانايضب اكان انعا كراون دنا غلا شيكت مدلهاينمقلع |
 اجد دانكن ولهشل ازور مال بالا اًرابلازئرش كاز كل جرتبكلا تزل اني رسل اكءنعازدنعأل اك هنت 3

 ترطن ابتسام حسم نر ا ا ١

 ل الفشل الكرم عنب واو مرِج وكم كولو كوم اسف ؤشس اشملاوزطل احلا عك سال امنع ْ

 رايات اويصع مون اخو عرلالْض ا اوبغشاالل نرتويطمش اريعدازعبتزنرمعز عيب از عناب أك ءالا علا

 م وضام اروع وطعزعلا ا زعناّيغلا [ج نطو ليل خن هع ملا ةَسَورلاو لعْشِإٍصَسالي لاذ مم

 نايليعزب اهي كن أ سل انيدكب انهييرذا نحن موكل ازتساسلتاةىهجال الفد اطل. تلعبل عش ارعؤبال رةلاف ةرانن تدتبعزع |

 0 ا هتان زجل لانبش انزل
 باع مانةعزعي حازب قع يي ماخسالاءةظضحلا با ضلإاطغل ان ا اناطح لزم عج بو تب نموه لغم |

 ِت ا اكن 0 ا ْ

 ب ننلاء وساهم هرمز نا اوامر تكل يِرَياذاًمَحْنمدوا تنال كنب زعل بدن اذاكبب

 0 0 هاو اور علم إو هثبإ نطلاء وس تلطلاءوبدداقر وخل لعق تلا
 رست سا فكل نك ل لا
 جيلازبغدكتم ننتج ومي انشملاة غبازملازاططل امليعزبيجزعلا ل كبوبا ا

 00 ا اا هكر نجح عنز طا تافساكتا

 لاند فانتوم رتل تر صلال نلخل هبا عفا زعاانشاز ,ازع) هن عتعلا

 ”لاطزهوعرن كاك كشبن نمت الخلان تل شيكو ة اننا نلف نبمان اورنج شلوعريَوه د لذو ضب نكمل ا

 0 انجاز عا كدا للطن ة كتل نلت ن اسفر اذار ناكل نانو عينج ننلع

 :.ةباضرشا نب أي ثدحاش ا دَحان نال كح انوكتان انافكبلؤ ظنال هلت لع شارب عج عف نوباثملا

 11 ا سم د

 فر غاةكلنازخ هب اال بش تعطل إبن ميز عيزهنع اسجاع اتأكد شا

 0 زازعت جو نبل (ج ولة نت ظانكاو ل لازم كيه ئالا:نولاوعت بكت راسل ةةمزباتاف

 ةتيالوثرل ذل اول لالش ارجع دان عيشتترالا اكن توارد ةعالن ون هل نيتحاذال عروش هانصو رح

 ع 7-2 ساذلا_لخلاو رل عتسيوبكر يزعل اذا شبل اب هالات سليانحال عملا عزت صيخلت وملاك

 1 سما لق دود نو 5 فجل

 دولاب نال قوثم تبلؤلاذجنمتاف نرجع البن ماريان ان ل انوا ل سملاءاخامكدحاتحا ادادل ازا عمد خصما

 لافلام نبل: جل عزع تارعنم ان, كل ارب عوج عفن جز عيب ذي ” ةموبزع هبل ازعوعلا »و ءافجنن دماج اذ اع

 0 رخال اطفرذالوسجومتدااذل نرد اتن دسم اللهب امْإس لاباس ار

 اتحاادلاناةس جنازه ذاتتؤع نا ثدقهنز لات ايداع اع لامن اخ ادن اشلاورس وصل

 ناس انعتلا ذذإنقحتكت» .تكجبو ثرجلاظ داوستر اب كلذ نينكدصاذل !نيؤرمع دارج ان ايا ضني هو تاج صم ل طازم

 بءضْومَومَْيْض ور هسا عيل اًبديلد ع بعاناَقْجر اول لبست عانت نمالس ةرلازجلعثاٌرَصساَو تان حاتتدحفت

 لم كتل جضيذاق تهضلا ون زمنف ننمئثونب هن ارثعماططل اد هدب اورو ةرداجلاولا هان نا لئالا ةيوتحلا ةزخا |



 ْ رح ادا
 نبل لاف طاو اظوزججؤمولاو جن ايحاز ملا نو نمد ناثلا نوصل ذه باشلا هدغودجي اللا شام خدم نكيزلدالن
 مزن ويل تلإا جون نسل ءادشع لفت اي بجرم زجنع قيللاوعل اةدكلا هلك ىكقلاوه تاب نملك دهن |

 لالا نانَس نبش اربع عل صاح نب ادن عن عب ازعرجازعقع اه انه اهذائاطذ تاناةييؤبا لاقيت كننييشملا
 لانغشالازعمالالع نطل تصل نأ ب لاطنت جزل انيغتمالا اعرض اف طنل )كلب خ إطار تمل طمس ارجعمبا ؤ

 لكلا لطلاب ةرعب نبا« هش لل للا هنا جانبنا زحام

 تعم شي مهسستهوم يدنا هميعمساك ناكل هسا
 كتفرمنجتب دونم : ليل عل طا بكنج را لوز بخاملا جوز موتإال انزل يبل ع شارب قا وهج جزع

 غلا ظنانوطضركتقلا عطا هّوباةيل عل انتشال ا اطتاننداضانضت ينل اذان« اؤبال ثضغايل او طاذانرجّصترل ١

 ياسا قزم رؤ ظنه 5 ءاطخبتسن هز عركتلإجش يوضااذاةنهؤل انطدسداتلإارجقما يمنح اب اياز وازن

 1و يرلاؤجزموازفطوعا لل نر عاش للنجم سرفر ازاكراو اتم مخ اةيبانعنا غلب ةز مدلل اسالي يو ةزهلا
 داو لال مارا: زمل نلت ينل عش ارجع دز عنخ نار ع ضع نطهزعل اضرب ازعنبع باز عتعأ وجال
 اورج انثءادتارت امرت نعم هلاك دبا تياآ ها: كلهن بعت ري كوه ادثع ان زكا
 هاذ جلل عن الطقب نؤلءانازاذن ملول تلا حامل اجمل انضم لو خزان تم لاف زازعيشلما كرب قولو
 تيد دنا الت الد خد ةؤبحلركزم جزجن جز مشل ة لتس ةرلاطشما تعيق

 نعل اجيت ل! فلج زم داب كلم ايي هللا لكت دنع انم بعرس رسايل عرنل للهند هاا اًربأزمرهيزم جيزحاذا ماما

 ا

 بَيطنذ ابيب ىلا ف نيج تم كلذ اعلا ضان اًكاعضرالالا طبه لا طنمشناًنإكبجْوَتَحلاومباَعْسس [َقَص
 ناي عاج اس هئاضحل اذاعة معالم هل نضىل ننس افرشرز لمن خال ةرازلا نمت لاحت اان كلاءلل اذفماتلاا

 قران !لشبط م تدان رشم جال ومي اطنهثس اتا عال ملال اند نجل اعلا يمص وسو مالت اهئ شبَعمَو كلاما لو سدؤ نلف

 دباعنزن تبا لان ال ناو احدن زعل ذيلها نع دار عن بسحر عشجاطمرمنشتل أك نيالا مان
 21 تت هلعش ادبعابا ضع لاخب شنب ب وطج نع ع رعنبنعبس نع[ لع عد جا زعاتسا 5 تاو داباؤ كل نضال
 ابا فنفنمائلاةئازلاضلإرقزلا 276 هد دنع كن الانس هند النحو ور وبم هلدإجَو ءاغبي ل صحا سإ جيو هاخاراززم

 | كاش شاك امم ءااتان زمان 106 اوه دلاذل اهل تيتبل رتجإزعيب ا جزع ع اتعبَس رع[ انت زعبنع -

 ”لملانوعبس بدت! )كو يدب تسا الواءاذم بال تجوز يجؤ هدا هاخ اان ز مذ ويبي لعشم ادع اب انضطمل اذ نرغ جزع

 !منل فاجن اكملاناكناذ ك اذن رهن ثق اظضرلز نم فإن حن جادو اوما خناهد تيا كلل بالو كيلزا اضن نهح ان
 وبري زج ناابضالا كلج دزنمول جيب زخ و تيجبزك :ككلإ ري كءاؤجمتم ازافذنتس بسن اكماًراكنادوجشبا
 يبجي 1 هاًص كذا ناكر نرلؤو مداشلادراولاّوه دناذ حجم ؤلاو مانت طاب اإل, نب جن هزت ةازععذا عانت إب

 عكا طمزعتدض أك ايوا ةج انا ازم دكا دكتلا ءاقيزم جيناك زن اكن املا ل وثم وا الدب
 | ةنيدضتوؤحد ءانساا اون مو: نمط اني وطعم لا موب ءاجشترلاط هله اذ ءاخاتانزمل تل لع شاارعي ا

 | هجنمتجولباجىجبؤلبعناكرطج شا طنبو كي د نسلا د ىلا هتااذزجل رمل اناذاة ايش ف لاش تان ونحمد
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 ممل - كيال ةيخ ا هيت يح سوح متن 2-2-2-2

 3 2 - . 5 ل

 جول نال فل تبل نح زج وضل ةعزب ادب عزف عانهزع عيز تازع تحل اليخت ع أو دا نال
 1 الاطر اناا اذان لنسد الضي اذاق ل ءآنسلا و عانج را اًمانتْ ضد اكلم ىلا طا الكوبف «ايتلنحلملا
 يلغي قي :ييلظ كلل اتش اذان ا نكتس ادا نع ذ ! كطفل ول سلس نع لعن جنرانال عسل نيل ظل
 ايئازنسزجنففت :نب لام كاف كدسف شو زوتجتا بج وار كرك ف نق خمار اًمالاْسَوعَراج دان نمل ١

 مكان اوعجنا هنعان نجت ل اذغتزماجالو شباب ن نما, خاوتداوططج نبش مدل امنا نطل اع ادع ويازع
 نييفعرت عطور ئانلا رم رطب رتل اكايمطلاةابلا نأ مادبا اذكتماتغ ان هدانا فال ذل

 0 ووزن ؤماش وع يعد انم5عباذر شع ؤنعن ونخشا ةنمؤم نازلة تبل عش اربعه عرتفع
 د أكن ججهنمر وهال افلح العناد ل نا تامش انسب عدج اه جّيماطب جمااتاؤع
 ايان رص عبالع جيجانب اطاؤا هيلا ةدلو ثا! اب لني ك1 ]بل عرش ازعل ةئاخل نطو دارج بل لزج زع كلا

 تاكا اذاداذإإ تلات اذ نينار َهٍس نهض امن الكذ !نازس نجعل مئبجسالاتاذ اَنْ ان اوؤدازن نعي:
 هطاضدازعدبه ماك النوم تكل لن دابت تمرر تضبط ر» نيران شر ناجم هدم
 قيلت: الكلاب نم اناث الان أك متزن درا ول مالتلا سدا جلَعشس[لَصضالن لاخلا تنبع
 ال طاطيزاكراك حبل اذا انيكك اعجب كس اذهل خلتنالند نلبي الم مالكلإ نين الكل الحال! اك نافع
 2اتالئالا هلك لص شالو لاهل نات سالا انج لوألا امهم الظن اكراقمالتل ب اجإومالكت ادب ايام ناجل اكلذكت

 همتبان1و التل دال نت لعشارنع ل رعن انس برشا زعم تلازع نع نبازعتم كه مالتل اب! م لوريم
 تاَنهئلا الس اؤنضالو ع تمل عنان ناكل لال ج هيا زعقيجزعدت نيا زع جل نعل تب زعهتما أه ذوُسربو
 ناكل ام اننا انهنماز هلع سنام ابان ملع تهز علشلا ءانغ نأ يي نيداط الانالشا املس

 اتينا شاتالافرتيلجرمجِدِإزعر جه نقزعدؤم نيدهلشزعلاضخنبازعدج ازع تسلا كك هتداالسل نبال اذا

 نشعر زع هدا [و مالت لخير مل نجاة يوَرعش اال ل تل ل عش ارجع دز عبس بازعلا ضار نع أك مالعلا
 2 جان غلاب رمتس الز ياهسسنع ةقملا ص كلما لت انا مال نمل لتي الع ادع جا زعز ان طيرانزبنفزهزع
 ل5 هرمزج كرت ةراذا منع رلو تل نوكر لهل مادي ل ننآ لوالد هالو مل كدعا لحاذال رتل كداوتَع

 رتل بلباو موكل اوببطاومالتسلااوضااوبضتالو ينال لون بلع لاند ولم عناكلاذ جادت لخلل اون

 يلة دزنملا نكح نإ ع[ زع هزيل ازعهتسلا نه ممل ازمومل مللت امن هتد ال ؤمر جلل تال م مالت :تاواخر ماجن

 | ةنملعةرب:هذلا هر تيب ةشارجع جارع مناط وطن نع جند نعناع هع نكبلع اج نحتخض اكتم ١
 مكنا لون: ليلل وعر ل جلاب عمل تلازومة ل جدا لع] للا كونج ع نكران اوهتهاكعيساظفلادتعءاداذزاكناوعاخلا

 ١ 16دك لادكتللا رار رضا .ةاننال ال ايت[ أبيب هتاناتساخناكناكها

 ظ رشا نغم ملحم اكئلعاولاضم يلع تن مزونم ل تبلنبن مؤلم انتم عججيزع ءاذغلارع حاملي ع لسن رعد

 | ”له طل ارو هتازينماؤل اذ اغار تهيملع ممر اننبالتكتلش ان انا امنع تنل ةنب سلما مهل طفرات رز فشمد
 أ دمعتي أك مالنا اطتف ف حسكيد طال اجحلوج نايت كل تال عنبنم الجم غل ةزتييل شارت يزعل

 شكلا ءنلعل اروع العر انا ةرببكا !اعينضلا لجل تجلت اربع! زعئجباذلا حاج ن عن املس مران ازعضتنل (زكنإتلازع
 تاني نك[جلاك مالتلإرثكل ارق ديل شلال اة ل تبل عش ادنع جاز عمض زبد تبن عزعو تن نتج زعكتتلانز عيال

 | هلع رعب انماضتبنعبكتازعاطا نتانيا عففسزع قع اكل نبذ اتاطصان قد: لبطل اظضاربحاباطضادكدب لانا اضاع

 تيشتيقو وس تت



 أ نازي زعطجنبةيعزعدخ انعام أك يعارجاد عار تلا تاذال نا زعد سن زعدجنعتعأكم نما وتب نماذج
 ايست نيب منع زجادياذ ةداذاكم هع ءزبادساذ موق زم لادا ةل ترئلغشادتع جاز عيب
 | كح اهلنجاناانمر أمي مزعج الط اذلبخالالخاتل الن الخرف مؤمؤسسجردمعذ من اكاذال غل تينا دع شادو

 ظ اح وسم يسسمس 2و انالف امال اذ اخس اء ههديحا
 | ظن اهو موس انوع لون ينمرب ال لع بهن انك َن اكد [شنل العاب إتصل اتم اناك لَن عد زيو ءانشل راع

 1ع برو سطس مومو هوس دوا ع

 | داضنعب نبش اغزع بجنب يعز عد از عتمم 9 نؤولاطل ا اهلطجس الجم جراج مالا لكل ل اننمكبم وتم ئيج نا

 ان زب انجل ميال ادد اهنونس كا اضن ناش دناكاذا معلن ابن ن مب هاما لع رس لل نر تليد مشاادبع
 لتنال يطع وش زيدا اف مؤنمل العزل اذا زل ب نشك ذل نع تيل عشاادبع اباىحلاناشلاراتلاَس يمس المنبع
 | "تدعوا خالات نان مه ئضانم انو الد نائل وزب إتيزدع هته ادع ؤب اناكل ا مَحف نئ سا زبتيع رعت (5 مبدع مالتما

 قساوة جمالا انهيار ق نتاوي ها تاهت نيب

 فلج منا جلعيزمالز بوه بيرل فلا: عدرا لائقة زم نلعزمل ماغئاذ يمل ذنالط اذنم كلل لعند نما ذيل ان مايا
 | اتبع عاكس وناعم راصنلا كو دؤ لاو نال اذار: ابل انعاش او اطماطد ب اطدزو ماو ا ل يلش لاعاد
 | تاحلذج لصلاح. ا هنن كل عاقل لعالم تحال الك درتلاك جرن لامحان مولع الور ذرب اذملعالو ناثدالا

 ةنعنآ العال طباغلعرلاج لحام اذ ازكالءالو جي فدل تلا عل ل لازستل اال التم ةمنا عن اللص
 | اًبعنوضملإرعرووزما !راككؤ ءاذراموهو انهض ثازبإ ّساباكش دسم رو مالتلاذ شم درودف وشن نامل ةيباغلا لعالم م ايلا

 كل اضمش !خنرو كبد مالتسا لعلاج فاذا كبلَع ماا |رهسننن مكينات ضخإن 1س ورلارجلعهشب لص انستا غل ذأ

 كلما كن لوعش اكو كدا ْيِرَوِلَكلايلعَوَتلَعدَر ذافكيرا وجل افمكنلع عال كانغ ناخ ايمو هشدادؤعأا

 َسش الؤسبلافبا مان الاظهدنعاند اغلا ة.عشب الضلالة ع ريهانا غلام دز ةردن نعبد
 مس لاو بلغت لس اوم غسل ذشعل اطنخ | خس ن حامل عةراعبلعّرخشلل شمل انتر خا لخلل اوررلعمتلا

 ةلعمشبِالَصمْس السا اطضربذ ناو ذل  غوخإانوثلا نشمإ, دنقلا ضغل م اا ميل فخ اط كيضخفد جاب
 1 انام الورش افرن اننا طق نع مفرزة رن اآلا اعمل عموما نزل انا ءؤسل ثمن اكان اكوا نضمن اندم اعاب لسا

 | اولوطؤز اككيدع]ت اذاوكبلعمالَسا واو لنم عيل ساذ نتا نل ف مل سذدم امينشعسان انا بلع ءانن هجر اننمس

 اين نعزع بلا زعةس كتل اذلوض كيد ماؤق ادارات لاب كلاش اة بالا لتتبع نبنؤال مال ذل ملل
 لعلوم اثميلم ةرنإ بجنن [ريل اه يومولّل اول َس اذا ثلاَو ةلَصنلاَو كهل ازعل تال عش اربعإل ننال
 | :لزلعظ كدإَو ةرَملاَو دوب اك تلع ا تاذال الزل عش اربع هرعت منعإ اان بكن اعلاّضنبانعدخ ا رعتع

 | اتمكن أل ب السني تاو كيال تلا ةنلونغل نه دنع دازع دظ نعي زم انطق عق عزب ادت
 | دوس جت ضنس جب اكتلال ماكس الارجعلو ميلا عيكدناغا اة مالتسا يوه عضل اذن كر رعذ اذن ال
 | بلال+ !لءاؤلخددنيدزعزم موه تم اشص ني يع بالنعال نزلا عزمت هر عيباجز عزمت نيون عروضنا زيد ج اتم انزيم
 ظ مما لعباس اوس ةلرلا يبان بشن امه رعت مكتت اذنه ع كيلف وطءورعد اذ اناا طاق اناا عابس زباتااولانف

 | كال اناا: بناطؤب نجس كمه تنال اذ اورنسال ابل ورز [س ودلك! مج الخ لنا

 | تضوغلافش ا كاملا كنولوننلاطفرلكلا لما مون: زج بالا ظفرت ن انعان قطمقيرملا انيدوزوباننم زبه جغفكرت هلّهدأ

 رع
 م ءاصا

 2و

 0 1ك

 را

 , !ذاشابإملا

 نيمار
 للك منرطالدما
 نسا ل ١ طز ١و

 ضال كا در خد اذا]حْزا

 د
 ديداءاما

 7 اخرا

 اهيلاوزنل اماوبا 2

 ةلاضالر اكن
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 جر ير رب صصص صسبسبيبيببببببييييييبببسم لتر سس سبب ب يب جي بيييي يي يي”! ش(إ(- ب(



 ةكرلئز ناضل ا سره نامت لزن اهئ اللخا ا5"اذلهن الهنا ةزالا للاذاعة ندمان اذ اناا

 امان اهجنماككنيزحف اة ] ماظل لكم هرهوا مرسين اكل اطانات تازصاظلابتج نقب انما[ ن أب ىالتخلا يان انا جلا

 تيراولاو اههنشما ورح مرسلا )جو فوطخلادنءطخل اندزحنتب دولا ديردعلا بو

 لعلام ل عانوا تملا دازع دو عنب ةهجر عكس دا رع بل ارَع بسلا أك ةدابتلا مخ ديس تو

 قيفازعدتنازتيعز رعت ع أك ينعش كس ومب قدا ساخر الوابل

 4 أن ئاط غنا منلاظ لوعذاو ل عإ ازال وم طنمل طحنا شارإل تنبنل عون منتجا اكنلغل اف

 110 دكا: غاطم يمل نشؤوملادغغ انش وطب تمل ف اعافبزعزوز عتب انعلع
 | فكر! انب سكوتي عف جالب وق طال

 هموت تالا لَعومو ان انيوس اانا غ1 هلزنل د١ ذائاكعلاف اطيح ا ضرع :لاسملَس و [سانتونش ا اذانصسكي مش

 ولأ: غ املا اندلع اس الاطورتبكم سلَضناَوانانَنملَعم اماًمَشلَسغشاكن اهتدى نبا! شلت بح | ضلع كرمال اسم

 |كروسيربر» كب نجت يجرم 3 مد ورا زعرؤل اداب اما عسات بودل الازئ انماط ارش غاطفن نائغلل

 ظالن,د اناا َةئاَكْكدْوَمالَعلِبْس ٌرلاَمَسلا 2 قطرلا اًضيالم ناو قاما داتا

 انشا تم جس . 0

 ولاَ تالاف” امجد[ عوج ابعاز بكل اهزع عّوبمل زعير ة بازعيفع يعز علا خو اووجاطئ اج اعتشسا 2

 ةلادجت ايوتذلا اًمنعتناط | ئملع جوي شدا ا اذان حلم اًحازهت شبا لعسمْجيلئداَق اطبمانن يلا ننشد السما اغاطضن اهتلااذا

 قروب هلع ات هدالإما اغانفم اضل اذان ءتسومل اتال انتا هزمت دان عاذملنيملان نبا مر عر نشا أور نعول

 تكف جانا مملاف ان خلازعر طع مل تضل عن امنا يلج ز عي عزبازعتع أور زم تول اناني اكبظوذلا امنع ضان

 يدا. تسرع تس كة مذجدرئدلاناظو لح هج لااا اننا نا اال

 ناهد ت انه اه داص جب ا يضف يلف ئرطل اضش قيل: كلل نمل: هرج لهجابانلماذل اف ءانعلا نعل الانا 0

 ساحات ضانض لانا مان عب لااا يا ايزو حانهزنضض ىَّرب نلوانف علك زماط ظ

 ا :رحدارعإدضغلازيةزعزبرعلارتعن معز عيانع ناعم أ قالا موبلا رجح! زم رولا اتناك ا جيونذ امتعتياتالا

 اأن: اف كتم دنكانو اكانذسإ جل طف غبتدش هوقو وت 5-5 : '

 هيي اقف انزع اخ بو نلوم انيلعكن مل ١ لف هجوب اين اهثدإ طنم ارب قخا !مةوجلاذَسولاَم 2 ا

 هاذ 0 ل

 ارض حنغاطلادجس 0 0 هااؤجز تنل لا لال عش اربع زعم الممات م زجاشللا

 : "مغتباوءاهتف اذانازبنم كال يخلالتيجله اعدم هارع ءارهازعؤنالاو نجر عنانكسن يعزم نعيم ءازعتع |

 لّصْسا 27 00 اود جد ا رجب ان عسب نات عسا ع 5 دار ليج عانس رهو عاكس [5ا2 اهاقيتسزا |

 عطناننتع مساك كنان طاوعتانركتن انا نبع كال انشد هند ناقل ايلول ثيل ف ءاخيامكدت لاذامئ ادجلعمتسا |

 اياب اوم ملاذا[: ولايات !لصْداَو دلالات العض دا زعرب اجزم نرتورع يمحي عئسنع ٠

 ا ا نيو منعنع أك شمالا اذيتفن طفلا عن اذاَو

 :ةمجزسأو ادن نجت ذو كراك از مو ]سوا لع تدإ لص” اوس عما وزغافا |

 ةنلاناوألا عبس رماح ظعا غال مرطب لح اص)تل!غانصاذ اذإل التل ل عج دازعنيعازبكل ازعل الها هج ازين زع

 أ كلطن تيا لع شارع لإعداد امن عنا نب ازع داو جملا نيج زعل سنع تسلا اجب ذ ينيج نقي نعسان

 بي داذع نب لطرجعلا ياض دذع بابا بشل اب نسمات ائخيل اند ضلبكناؤهيز عا لخبر عدلا هدلنغ طة

 اظالاذ ملل انطق شلال مند و دعس هن اكد انجل عة جيل ل ال هشدانزنا اغا اقفل اذازعسئمل اراد امواله ا نتضإلفاكااذرقيتلا ١

 انينرح |



 فن ادإ 0 2

 || دم!امل هلا هل دارثمل الطف ((ييلَصمش !تيدذو!ر2س اهلل اننا رذعارضتسل انهض طفح الاف ناث ريغ دش اذا طمترلا انهم

 ومال نوي وسم ا وع
وا ل المن سمان عنعأد

 

 بديلا نعال اتةلحش ادنعدارعجاقطلاز عشا عزت نعاس أاكدس عب اوم

 لولسرإل يزعل اف ةعداوتقمكت كتل دلت فيس لاو, تطعم اطلاله لحكم يمل الخلع نال مولاتم

 20 ايلات ناش امال: لعش تجول ل اظبنجاناو كر قي ناجح الف اكجتن كو كلور اب غيرلا كوب. ١

 | قاطنمن نالتيادغض بعيب ذلاغر ايزي عتم نركز عزا انبدجازعت عني نسا اجرت يشن انتداب اكان هتذ
 نم منعم ان نلاد او ايلا هثبإ ظنف عا هاه طال ن |نمؤملارذ كد 2ك كو بن ذر التل ركو هما ضال

 ”اطال تهل وضطجج الخلان هيجل ابرج دلل يجز زمؤبن عكسمار عمأكر يباع ولا ةبنشنا جيان اضاكا زج زج
 تمم اكو العدد ال تلزكق شد اع عدس ال اكتمشد ان عع دس الا انما اين كن | طرا انلمتشسملا

 وي يعن باح علا ع وو ,الفغ امج هن موملا زل: نمو (ز نم وم .طنصْؤعد دام كتل:
 تاعاف دانا مطعبو انطاف كطافاتازش طاندالازم انئافاره 5 رهيب كل نكوهزمدغ معدد بكم زح

 قل كلا مبا وعصو الكم لص اخضشانسم ملا اكلذلان زلط نكت ضنا ازالاذ طن اك نال وبمن ارث اغلن اطالع

 لنزع نعماةزع نعلم كولحأ غاب امإَع لج سفبَو يرش دط زل اس هتدان اناا دشن الم مق امني نقد

 م < الاردن كهوف ترك حم شااوددف 1111 اًنالووهبء عملا تل بل عزممج لزرع

 ناهز اف نعاطكرمالا لف نع از حو عبس هلل اريحا رنعَصؤ د بنكوَص وبال احب هلا ةلعشدإصينلاَتاَكك لزم

 متم مدمن هسوبنةيكوف صو ال ناو يبل زوعهفاطعيطض اثم م» قعاطادض انه عاظاّسداو هن اذرزعكفانمَو هفدغ

 دوم اهب يذلا اليل ظن مشد الازيالن ريف اشف ءاخإ ابر موملاَنإَمَنصْؤب النمؤملاو كتل اوه ربجترلا

 | ةلنان مو ةقوجسباا وانا انسجة داس ذره نشكل اللة رون عباججفنازبعيس ف هناجرتلاذتحش نر أ يبرأ
 ا .تاضمغا منشار ساتش عز اشو هناي هلام تا ليلو غعم نو

 يقيل تدل'اغونيغانمل اهلل نه 'مامينم نمتالاةرلتهتبدعمثادبعج الز عبائيزبازعداتلازعرجازعتمم كاي

 نع بلع هنيادت عتب عراك نب تس ازعبنااوعتمزعيت بازل امبضتلاو 900 ١ اتم أيد رام[ فانملا

 0س !اذافاضنانسافايكارونهم ب سس دا كلنا
 1 7 2م اعتمش ازافرذم اميلتمل اميلي كال انهن جلف رح الذ اهيِلَغشاوُعَسِرْمَو اس امه ندفع او ضل اهْضّج ككل نلف

 تا لما ناجل اطنشد |تاؤمتسا اب انورنعوم هنلصخاوج؟ م ءارعصل التم ل عش اربع ع ارضنا اهرب عقرب الالم |

 ” ل يزخا سداح تيطيور رشي اذان الكنز انيظفل كالا 0120616 نفر

 | دج ان( تازعاكميونبزع د زكا جيطلا أك انجل هانت زدطنا اذرخات لاك لضتخ )يور تضت ءازَصَصلا|

 | لهيطرولا مضؤمؤ ذو ان اذارك تاتا ياناس نيون الل ةر تيبس اع عدا ضني عه ْ
 | ميقب اقمازل:هعتخا لع جالا دلو عيت تل عرتل +! لاذ تدي ئ جزم لاة لتجار تملا د عرنع جت علم زعي كرش انعم أك 0

 | اتا بلعبانيف شا مث نانا تانيا غنا لعتما بلاطات حتا ئنيتبلعرتبلف ان
 ْ أ ةير تعز هيناخعأك سخر نئكم اجل امئانقملا اد حالا ايكوم كده جيش اعانبسلاو ائانابعتاو خالاخالا

 ا 0 ا جور اال إع مل ارع 3 لايتم لعشاربع هلع مان ابوس حابضلازعأ

 | نقطاخءنعرشش أكد قمعقاوت 'ونلالا يتشابه !انائاظ الس بك وانتو براعم انعم لعل خل ننئاتنايحاضأ

 | ةكدايسف عشا ةسقءازمالسلا+ مدعم ]صر او رآلا بند رضاه لبس الئ ارسم عشا نعم|

 | ملغ دولا ثلا ضار ماقد كريت هلج ننام ولنلا: عام هداوتش وضد تدنن نأ
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 ١ مابتال اذعءإ اقناتلامباشج : طالباتي ©

 نآلا ذل احلال اي 057 :ب ؤبىمّبلعلخازل ازم.ندب نوع عال جلا اصاب ]جلل حاط دات سف مل ماجد |

0 
 وسيد هدد جرس مامر 0 هتدالوسئس

 د كالت انفنل تل ظمئلصْب ع كَساَر كارذ كلج كل ف اهيئاطغعا

 أب ب ا يت يعوتس ست هو ميل

 دقييوعيزمل ال تايلعُساربعر مكانا لس از عرمإ ل ازاهإس زعم ز] عنب ازعتشلشلا

 دالك شادبعجازع كد يتعب نانعجيانع زبلزعغتسا اي عودا
 اهنا يضرم اون نأ تجي ردم ت ترسو وامل ود ايلتس شالة جالا

 ا د انتل عتبان عه تزعج عنب تال ازعات الإ لعب او يتجنب شار ءنرانا للا

 . ودب و با وهلال وسلا لال تلع شارع ازع

 ل انراغاثصانح كلب جل عتماوفرنبيف لانو كح اظَو اذاٍلسىمل زيلع شبا لسانا

 | تام باع اذار ابتياز متبل حاط وجل البدو اشملاو الف شسالازم
 اتباع ش اربع داع و كد نتعن انعزع زبلازعفتس 111111 ةورشلت اجزماشحالامشيدَح

 1 اق 1 او بج ا دانال رين ايان |

 لعق لع الز زعم (نعيدلش أكان رل اغا وني هديل هك فرات انتزاع د انس نبهت اعزه

 لبس اربعون تس دا زعابطعتب كلا مزعجإتلازعينيجنبازعتيم دناماكإ ديلا لَسكلا ريل عشب لص شان وستلنلان

 < ب 111م لا امجاطنط منان منع جان: الفرش وطلال ظكاذالاف

 لتي لع اربع ازع ديرالا 5 هب مهل ذر اف انج ا طن نان اج انزيالف كييؤ رشاش اطاذال اهتمي علزال نمي

 ظ ضنا انوتكواذير انضر زوم نلت فضح اك جز لتحل ان زماسد ارئلَعْشب اصلا

 ادلع لهل ياندارع نعت أ رلهاز ذك ةنعهانك دانيال
 لإ صشاَونطْبسملَول اف زيوسلإ اذلإ ظشوا ذا ظنض بام |نشبرش نال تسع العشب الص شد الو ناكل هربت خئلع

 ريت! كرات زل طنط تلف كراتلاكه نب هج هقيزم ب ]ولادي عنج لصون اره اهل ولاا نراكاءظ ماطعزب بجمال

 بخس اعل َعشإ 0 0 هيا يييسلل اهبلامتّسرلاناَع مهب مايتم يبل افمخانماذا

 يطأ 0 يس يس اج
 0 فال ماطئادهواشؤطلا انا ْجمكسَو اريل شدة بعقب ناكل اذ فروكدإ سن هسادبعنت لخط دب عز عا ولارع

 5 نمَلَسَولا جاع! ]صرب طعزالا امي لعاب ةحاذالب شن اكع تنكر طنجن اك طاذجؤ نسف ريد

 الطاجين مضي وجو طر يرض و اموت لعل جن لجن اال ئدنتم و يو وماقلا لاذ

 دج تاطركؤجع نانا نب هاتلاوزطل منجل اتنال اعطينا تفكاج نب هز خب كي ض لبو اكتم نبك نإ عريق

 وهلا تربلاب هللا ءادئ الزنلاذ ئكذملا ل ةونلا+ الل اناكعضييؤ عائم” جب شكل خب وب نبكي ل جرد انتاج
 هوكمنلج نم كا دل ليال انف يتلا نْمفِلَعو مال اكرام بتجي عش ارزعاَريثد انيزعا شل ازرع اال أك

 اه شالت عفش لدتليلا نام لحي ذل العون ايرالا ثناؤه لنزول انما غرفنا اهدؤ ال نئوس وماما /ئاظ
 كعامل ةىلاثلزعوكدنيعتنلثلا جم اكاكةونم تنل عش اربع اب ا هو هيو مهما

 الاضراب اج اشاونبص رسل لمن كيشاتلا نادل ننام اكضاذاو
 يراه غب حشا مل نتي ش اعدت أك اظن زادي اعدم
 جيعلان اطنح [تحالابنا اعتب ا لصمش لوس يفعل ذل فلتين ل هزت انجل اوت ادع ا 255 رميسلاو



 اع
0 

 0هلانضاب م: رع جب ازع انما ونادر .نبم ادوبي انشا - وي ءابمالاب ءاعالا هيلتون رش نا ذج ثم |
 بارع[ ارجو هنيرعط الت ارا عاعز ليز ع ء| 6ك !ةلف نر ؤعيطخناكتال اطضد اج ينج تنازع ل مهشادتعات |

 ,5 ! لتيار ع شد ادنع ع لزعبت زن يطرب مطاط: نعي زرعاع [>::دكتاؤباط عينجن ل هدلز وج لاخلا تلم دعما |

 ا وما اهتعاناناَتل اذ دان عرغلت 1 ءامجرلخب انيزكأ لس ورئا ثبت مدنا

 ملا عمن وكي كانةددن تان رتل عسا اءانتاّس لاذ دان نرسم ع دع بازعقج حاملا 3

 ا م !ناك لس داو حْسإ ]ص شار ..تالانر فل وع د فال 311

 نسل (ه اناناربه را عالإ نا لوعّتغا اذازاكو لبو لارجاع تسال صا كيضنه انت صنم نط ناكم لوم رسال ْ

 التلال دآلانمزن اانا هادتع درعة جاني لطلابنا خلع باع

 عيش ان هلت ملغ شاربعؤبالاةلاؤز الاد ؤبزع معن حاط نعبومتس نب لس ونع مالس وجربت عزي قيجز نع |

 مسرلا عش لَم لال و نطو ملبن للعسل انهزم كلنا ول نش زمزتعاذملات ل

 اًبااهتكع> رم واباملاةنمطسولا دمع اوكار تعاذملا لم زمن ؤلَمفن انلو' ةفئال ا اول حفتالذ (سأ ب سحاب لهيلاج عسب أ

 ا را ارك 0 0

 ف زعو دل ورضا نفد اهضدارإ اللعاب ركدم هل !الرجتلا ممن نال وزمنج ناناكتبل تنال عشادجعاباذنلا

 نهرب رهن مناك نبازع شرع ةزبلازعفقملا اه تول ءاج بهز يناف حزما ركاب لجيل عش اددعو بال الاف نيرظفلا

 اهرعراةنعسالا هلع هبل رعد ارق (>ل انوا ثبايمو مولا أم بتعشرر اذ حإ امهاتنا ةرخيلعشابنعدلزع |

 اع مم فاد دركي وج سا

 ضاخ ب إنى نعواتلا انعم !زعةنتسلا و كنلم رض نر ام كلا دار عر تيتلعش ادزعج امن اؤ مبدا عن عم هجن ينجح |

 د أكان كنا رض بعزم ع حزما هل ضيا ةلاما هائرغجل لاتصال تنمي دعز سلا ةازع ١

 "راهن هازح جانعلا رع نورث العر هس رعفتمل كك اجل زامل ل ئر دن اذال هته عش ارئعب عش تع أ
 دج هانا نازعبتم أك شالا_جكاومر نينا ا ا

 كثدَحِبل هل تاكا مدل امنع بلازما خالل هن ل ماكر ابنتلا زل الويب بلش! لعاب ا: ةمسل افنباخلا ظ

 6 راجلم ايان :ثماس لعل داكب[خن :.|رقفن هذان الاانا ةيؤاب 2: خل انعدم ايينم تكا نارا تلا وتب ا دغ ورم
 ١ يكل ةرترلح هن ادنع دين عزو نعت تنزع شح مك ل عضل | )أب نمش نكيزل اهي اق تالا اخالافت

 دسلب اجيجؤ ناهنلاةلافزراذالاو نرل اكو امانا داب نب انا« ةدايا نام

 ع ءامل اور ةداذاموماك ثم ائتل ادشل ابشع ذورئملاو دشن ات ازكطم إلا دناط ماطر غرض |

 دوادرعل رع هاج ازعاج أكوا ءاجبهز لفلان كيلا :ز لوم ترة لعمل اعل اسشممل اير اطل ان هنعزجهبملا ظ

 8 نزل ةرمشولا ءاجبهزت املا تكل اذرظجكملء اطر اق از منج هاتي! ل عشار بعدل ءؤضر ِلْعَو عع نعود فزف )

 اديعتم مبان دمع سيرتش اعبي تضعي وتتسم أكمانت نيبال

 ماكل مد ين المبلل غرف نبع سه شفف اذاذ ل تنفنل ع هخ جاز عامل نئدلاخنعن ايازع وهل نهلعزعتيجس أ: 1

 الباز ذهط فن ال نزلت يتالع م! ندا زعرسضم كن لوب ن أ مم ننف لود داما راتك

 || ةلجمناببا 00 عزم مء امض از نع امتاز اذ ل تامل ع داربعوا ْ

 |ةيمسأكلا ايبلاوهودنغت و فلخ نإرعز لبق قرش طن اوهددضل ان هيو كفا رنع ا

 ْ نال مدس تمم حم نما ويعم نضر ا ا
 ا وضاع تعا .دنعازةتعأ» نيمحلا قفل ملا ١

 1 ههاوتعوبالاغلاو اقل 255 عيناي

 ع

 ايا. ةمج اهاقام عع >1 افا هوت نعلاذاثل ع1 ببن اونالن حاولت
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 ( هع)
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 انلم

  ةساس ملا

 ا

3 1 

 د الط

 .اكيسرداءابإا

 داطاذاثعش اةعقبو ءاغاذاإ حبو كل انسب ّ دهنداٌ عيده وع نجاتي لونه ل تبرتسا/زباشل تر هشددغل اذوب رتطع |

 نينينالزع انا 0 وع ابحي جل اراض نمشلا نكحجأ

 ةالومؤا هزي اناطرم بزب ءالونسولو كون ونقه ملا طعاذ اذا سو 0

 ظل عذإ تنل رش اربعو انع سول اكاؤلاةر ان نئاكدانذؤ ازيتعمةهيزب يوت زجؤتمزعاشؤل ازعناننالا

 ءاغت اذإيبججذاه تش انا هتان لساعات انج ين انمتامقمالا هد مند اناضْبسل انجَوه اننا اان اماه اد

 ةيقاكنح انكل نب ندع: :نعرمؤبر عزي نيفغجزعل اسف زبازع خيل زغفتسلا 9 طغاذ انّمن ادت اناذا ههثدناد
 الارتنبلعش اربع الان مذ +كارهعأ كار تبلغ شاربعُو 0 ا معلا

 |نااقكاذاك د ةهئال فوات سطع اذ او زان دهشهن انام ذا هكوسيئ انو اذإن مولع نشل جز منونمئالإنوثمش
 | قنوونبل اطَعاذإ اناللل ا ا د حا

 | متكنلعشإ لع لنوع كارل شب! آنا ةورتطض ل تزيل انت ان عشكل فن اونتوزع نب عزا زعليع أك كتلكشا د

 00 كا اعيش تلو اكد يلام تلك الخاتم : خدم إل عقب التم لطف سطع
 دا سكب ذو انش يجر بلع اذن اواَص اخ ارت دهصوربل عإسخم إل اذتعلاَد هج ناكل مل[ ك ف قيعلاد تيل ع هسباَقَص

 انج لاف تعبنا م: نلوم اكان: ضوء ؤنسالاواثضنشال بجاش وانا تاع شاص نجوم
 ْ .ةلاو جوع[ صال وعض ليعلاد اك راع وغلا طونمسلل نإ هنهشنسإ م كبلع نإ لوتالئا كبل الئ دلاذفا
 تواتر سانالت ةيضعانل يتمتع نول يناجي عشا امرك عتلل خذ وع! لافمم انبلعتانم م اننعو

 اطر ان نأ يبتيزعش ازماعلشا تاطتشلازعراشتل انوع ل تلة لعات هن انتم ا

 | هل از منت طعام ناكاادتضتو اربد اهدا ]كن نالرخ زمنا تل االعشلام ًاشنمالن اطبشلا:ءناكاغاةزساشنلا رض كئ غو

 كداب لاتينية عت أكد ا

 وئاذانكل نزعل اضم اكو يسجل اا رازجإم الون دعو هليع طع اه لدتا اطفال عش داو لعل امو منت إزع

 كاع اننيتيجزجونلا اكن سل تع هن كددل خا شاد اناني جيو كلا لاا متبع
 دب تولوم امه اندشعت ا تلف ثباركرنهدسي لو منن سطغل ائونلا مل تيائبل عطقحؤبالاذل ذرب اجزم خنيوتيعق عرقا
 |لاثبب ريدك كسا دش صرع ةعافش هند املان!الغزمب بذاكاذاكران انف كبصنزَسطَعلاو هالو

 | تنشر ةبلؤركر جا طغانال نز ا ل ارو وج تروس |
 3 ايلاف انزل بضفلانةوزي امم رعرشت | مع وا نمضل جل الاذعل انءنئيزماىزيعإع هدا صوزب م لاغلا |

 فلل رهترجلو فجوال ايلطنعم ضيلانعم ثلشانوملازمئانؤ لويز عقم ورانا 0
 ضاق ظعاذا [جرب وكل هنبازمجمل اذ هلداتلب تيزي د ءلعاذ ات هْنَجكراناكل ننهي "كن عرستن كد

0 1 1 

 ال هليل شبل: سطع اذالاة لتي ل عزم دلرعق يجز عنا ارع كهلان زعم تارب جزع عع يع أكنش اكتايعبا

 ا ا ب يقل يسن يح

 لبا و ءاجاكدنن انو ١ ةأّمخ تنجبرعو ال طد المذهل هزتتن ]رت ةتج 1 اننهتد ا كد اهاكلاطج و اضم ا

 | رسل هك ياكل يشم سا ميسم وار علكَص

 دينو هلا أد اًيخاذ ايجرهتب د اغيلاظ ضن فجمبص جماع اير كالا رت لع مش ادئعوب) >2

 ّ مودع ال زك عنتللاذل اير شبر طعاذال عمت لإ ل عنَتْس ول مال اهلافمعمد ناجح تبة يجزعضنلا نب ازعمل المزب |

 8 + ووو اد يس ار 1 2 2 لضالاو

 ا | اكشاي 5 : ا ا ل عج زك: دان لان مزهرع أك فد
 5 وكل ب تتم

> 2 
 اد امو

 ا



 نبيزجلا نثق كنجيز اكناواهلظض اه عمهنال انمءترصالو تعتل ثمن لس لا علع هشبل صج لطب! علَسم

 لاربع هل زعاب اطط اضن عطل رعب اطل ضتيزعوطلا (ه هاكش اذا ءالضغ زم اًوضعكتش اذ اهم اذيكتب ل امننع كننيرل
 دانفش انا لت لمه اربع بال طفش اءااذّم مومن ١.لا نضل لع تءادجعب ا عاطل حطم لعل ان تئجدع

 1 ايم ع ص حا ا
 قلاش زمج ركن ل نبل اهل ارملة نبال ير هامل تع دكت سلاف موك دلما سكش ناسا عدا
 | دركي عرعر بزب ب ونتج نعى. ؤمزبةيصعل ع اج كنبلل >اذو مجان البل جرم اعل لال عش! تم هش الود
 دونما أك طق ءاحرتم دنا لت دااذ ةكدشبا زمنا نر تا ا

 ان ةرعزؤكاةىزبدخ أو ركوة ردمن اكل ئلبّدايطعاذال امر تلتبل هطفجه ا زعةداننتعنانازعدخ انيق مما
 هلا دسطنملا) نا وصل ناوض الك انامل طن هللا لجن جل للغش اربع بانل املا يرض نعنع طابا لزب نوع

 تشرب اتردد فلله رن ضنا لع هبي عنك .نرتطعنمل ل تاطت لعن ادع دازعمةبز عيان زتدخ ازعقيع
 /لفننجي نذل انه بج عب ذنبك دا از مهارات الا وظضزم جسام از ع م اسود ابك
 مهادات لعمش اهبعانئلاجادنكل افدئاهل ملون ع ءافر باطن تجني عز عد ازعاج كرف معمل اامثدا
 كب نمءلاذخ دن د دطف ضل ادبس أضر اخت غناكاز مدل اتطخل اخ ئبازم مبساذ هلاظغل رسل جئنا الب تارا
 دلغلا المو دام رضضنرطَع اذانانخ الابن انام الئ ل بلح لازم اهيئيزجو نوبل نجزم زج دفطتلاتااكنتبلا عنج زمل اذ

 [كلاعلعْشِإسش الوستلاخل اةرلتيجا دقن دنع جاز ميبترالا كر ياضلاق ءاكئل اهضلايزتلا كن ان اشم كولماب
 ماتبي رط اغرتطسن رك شتخ جلاناكاذ سو لاتباع الصش اوبل غران اخ دال نام أكى اطل ادنع شيلات
 2اطماا غن ضاوبد ::.1ةلايلعهشبالسش اوشا غلاة اعش بعمل 2 يا >

 لع تعزز نال زع اطال نعلن لقزعديعنز رعت نما ,قنافاطلامإب

 ان عنيامعنطلا يعبد نسخ دن اكجا خم تبن موانع هلدا كد اجت خلمجخوزمفخازملاةىل اتبع ارجع
 هل ةزمل رحيل لد اربع دازع جاندنؤ لج نعزي رمل ادزعن نع عدج ارعنع (ودفلا انمؤخاشدحنإ جرشلاهزبتلا
 ضاهر عكيذلار عامك حسد ا الذستليتلاج ندع ميلا يد شاكاتيت
 ناؤنلازبشر ان رجوتي اهرض:زعدارسل نعد ازعنع اه لاه تايكا (تانرّيكاذ جشملا خيا ءاث ازعل انرب ليدل عش ادع جزع
 22غ نمو لاو ءانحانهظل دبع تلو املس ادب عمشس الصمت الود اذا رمز انجز نع دطداذ ازعد امن مه اع

 فن الولحل هالته لع هن دنع دز عر نمرب انتزع نط ادب زجإ تكن زع ملا هنري عد جار نعأ ككل تخمة
 يتدرج ازع.دع كج كلذ ةناكان جزل عدرا اظ فل زيزل ئزكع عراب مغلملب هلك, لاء ]سق دلال شا

 اهات الزل نس ورزمق نضر كققداخ تن بن ؤب نعل ند تال ضيم انزلقت مذ جاك
 قاد دنشم كلاي نلو لحن: لع دز أي يلا تنعي اذكناؤخاكش رت ا انطور ابجب اال اكن تنجز ئنعل امي هربا هافد

 نهم لج زعتجأككم انااا هراتالا خانم الضاد. طنط زاك لئن اذ رجا كبل شلي الا زكا

 اك والرمل د فلا عناق دلط فضلا اذاني زمؤملا تال ليل غش ادبع جزع فلز عش حان مزع بزب بازع
 ةناكاذافتب:قمدذاقيلعايسالنم العشم نطس حضي اني اذن ثباج بودل ةاناكم نال والنفاس وتكو مال

 | ”عللا اه ظناذ افؤلؤلزملبد انمم الظن ىاط ارنهتمنت او ءافصو اهم زم حتخيت ابلدازواكا اهيل انك انتم [جؤ اديب ١

 نبا وعلابنتبماطل لكان مطعم محم كامن هدا ارض ادع نمد مان اؤلكابن اومن الوم بانو دنجالاو
 طمداخا  مولاوذّمداخا مدا ] م اكن بصولا تراثا اعطباتتلاؤْض اكنا ضن ةدنم ا رمال واطنف ناني كج

 ننالاذكع اعزب يعزع لش اني يجز عرش نب يعن لقزع سجق يععقيعن بزب حلا كك مهل فال ا لكالازعاؤمنشا اغا

 - تحسس هج
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 1 دم مح هب دل يدصحسس مس

 (6ااكونم علام قمن سا انهن عطنا ا تابلز ا لحس! نحال هش ادنع وبال اة لافر اعزب له رعد اهل نبع أ
 : 3 8 كف

 ١ 0-0 3 ٠
 دز لس عع لاا عر نال انهنلئهاو اطلت لاو شدخ هج وزنخ كلير لف دو رجبا بج زخ# 2

 داو اهلو زيا تؤبلعن نموا اهم ل نرش ازع تفر سال جازي حان مزعناب انعم ارع وطتلال نيس ازع ؤ
 3 د ا -لب اذ اماتخ 11 ثا ءازيتعاالا 3 ل سل ا كالتي د ثا 2لعمتلا

 0 م 1 ل : انيلسلازم هد ٌموَح اس السك 0

 عززت زنعزمتعأ» نأ ا لام أو لعن فلا مل عياش نزعل اةنهزتفقدشد' اطال ٍْ
 د م لق ذتافاثروانال رتل لع شارع از عش ل! دنع نئ بز نعربفعنزب اص

 ولامع تباع ازعهتتما كو منعزوكت ات انا امبارك مالَص اهومكز ناك غو خعومدشسرانء تذخان ا ع

 هثياكد زك اذاانادثبل كوز مازكدناهثم نكد ول اذازبّتل مهب ءايترل تشيلو لتي لع شم اربعل اشم اذ ةزَج حان

 مهانوماخداطائمافادافصّمم نوهت ونا جا حادا ومد اول اذتجخلا الن ؤركرب مودا رماذاف نيبال ملكلا

 "يهل اود ثالرمق بارا لضمه باشا جر ىتجب ئئب الك لب الذ مب دائم اننو ضبان ا ذمه
 لبيب عرش اربع جاز ع هاو. اع رخل ادرزون تل رع ول: جاز ع دع نزعت [ك د كتل خا اوك اعؤرتش اوان ال انمال ازم |

 تاو ءالوئجز انو امالومبجل ان ةيعل المص نورتي ضو :تاشلا وربنا اقروا ؤلا 2 ومل طبل انس اءاينا فنيل ازكتلملانمتالاف

 لعمل وذ او نجزم ثوب هند ال طنحتلل كتل زم يزال اذه الالم نلعيشب ا لتوزيعل ارفض زومص موش
 اال اناهش اع ادلظن نمش ال نولومن نفتخر ؤاخ اهل ذل تيتا لهضج دان وتبمزعزاكزبازعل ا نزبا عد ا زعرنع
 دكتلمزبدعد اندلع كَداراو < دتحالقا هدا ام !زطاؤمل الإ ضو عمو اند ول هلاك امان اطن انئش الوطن ثنو

 تالة طخ ل وزيره تيت لع نا دنع نادم ل نيرا زعزع بلازع اج ناز عدتحأ 50 عيقب عطا
 بتعن له عاججتعوتمتبتشا أك انكعالل بذل الهعل نون رئنزمتولونمزشش قم كتبو تشان ؤل وهات ند

 القطا اول سناك منع زر شل هثدااؤعدّرش اذان ارا اوس خا وعدن اف ملثم دكت ازمردحالااًدعا نضع ننمئل زمر مج
 22 اوملكوجناجندالكت !ي.لكناف نيم نلزمتفاشنط ف شعزو حا نبدح اجلا زم>كلث ع مجان ولا دال

 7 تان لحال الش منك لو غبل حال دانا ذاذ مجم نينا زمن انف مّمماؤل انه !*نلذازماّولاناذ ام يتساوكن

 نااار جار ذل اطلت ناطق[ لانش
 ”يلعافومعنبتيمرعؤن رب ةيجزعاثنالااذبم ا نبني زئب اذاعة زه بل الام خرم اولاغقهوتس تشن هال ذازمالا
 هللا كنج ن النسوان اعلا ضم هضم هثدا ةناوخالا الذ زم هدوجور تلال ءاكتاؤ: شال وجل تال جرت ابا شعم لاف

 ناخ ءايتلانككل شضترلال مرجعا ةدجز مهبل جور نا فال عن شلب جهل عبالي اثم اناس نلكتب م
 تفلاكدا نت دم فتاه ديلا بنل اختل قم اي ذمايتح اعسانئ طع نه ايفان جول ناتي

 انيطج جين سته ةسزع أك نمو طعم شل أ أر نارتناناطالاوشاتشملا
 ةعلطةقعلا 9 نب تسدظةرتمزعو ةرتمدض نسون نم[ ياحب ص الود ل غل ئ بيز ترتبط وغاب ادشم ل لا ةلازع
 دن نع ذقن برو انرنحا جو ةيمترلا سيخ اذلتمابطهزمتج عل زعرب ازمير نو تع رعقهج ابا وكب موكل لما زي لمت ع يازع

 قانتولاهبلولانب شاربه :عن اكتم باز عاش زبتيز عينيه زعتمم [(2نمئلا لعد تال ا>ذازم تداولات ئئب هلدادعاو
 قمعتربل ناهي ييكعاةئتج مترج اك ابعت الهر تهز ل نسؤم دعس اش اان اني تان بيل تيل هزم ابانمعلاه
 ايف ل شلار ذولا بيرس ل وهراتجنكلم ف ناكاتمؤمت الان امه نة مايل حل لاغاني ينكح كننج نيج نيذلا الوم
 اهنكلَو اه لينك النكد مؤنجو كلذ اكوا لال تدعو بل اذن هلدإجْوا سؤ اوطح الغ فاض اوفر َوءةئم ندي لا هان لطب

 0 اعل



 :ا]اكاسلا 0 م ة

 مهم شارب عز جل عزتس زعم امرك ن جنم | كم ضاك ذك بهنذاق نجت اتبجه تفس وانساب

 لايطالاجحانرا]لسدرل ازهر هثبا لَم اونسدلاذلان ل702 نبت اني ل عن عب زعل تاي لمش اربعه يزعم وانة نع
 هيلزاش هثباعت ال ذل اهل تلاع اص د زعن انس زبه ادب عزع وتل ازع. تب ار عرم اك نيني ثلا لعرو تل لاحد الان هدانا

 فز. دلد اكو نمل خلل ل دنت للنافح جدااا فج اذني واما نمدجمل تا تعداد
 لاتباع يش اربع زعمت عل عضم زهد منبع يبل از تسلا أكككك نم .زاجت عطب الو اكلؤ عن نت او اد

 تعلن ك 1َسورلا لَمْ لص الوم طفش اقلب العدا طئض الضم كلين امهر نم مط لخذلااذامكتاربآل
 تينت نمل عدو تلال اخذو اذن هثد الا ازعال ابحت! لوس. لم ل اذربتب ل عطه زعدئر اجلا هلزعر تل ارتعن معن

 نيوز مؤملا هدا اذا وطخ درس ؤرل تال عش اربع باث اذ اذ ةزبتمل اربد ز عدت ازعل يازعت حج جسصانضفقا
 انتشازم املك اهدي لإ رش اكنز خالو ضال اشم الاف ريبملا مؤ اوم كوه نواعم الكمان هيلا ثومتم جرح

 اجر عمدجو راض اكلجي نملا هلو مان ال شلع دنجالاب«رئ بقائد ماحس طل اذن هلل جنب ضن نيح
 د انباع دخت ا دنكلا دور تنانالونبهس |زعئا ومنع ذدمابايحمش |زمرطمزكل اكدوا شباك زامد

 اني لرجال كان ءماطءادظضلومئينلا مب. موني اشب ل ؤهو اكلمتلعإ »خا مدنس اسعى دة ثنو اه هدا

 رمل لزوم اؤجز عر تلي لع اربع ابان امل الشي زبن انازعن اظفبل اولد جزع صنم زعل انض نين عد ازعتم
 ٍ هلوعضدؤ تل اكمتبازم يلكلارنب اش ل وزع عزجزمل اشم.عم جرح يجزم جرح ذا ز مؤملانامرضكل كد حول هن هزم ظل ازد العز مئلاذح
 وشب نا ام نوتمسمئازبالختلل انلهلإ 5 ذي اذاك كلانا هرتسلل اهل بهرماذالاذ انيزشم عجب تمم مثل رجب هلل اد نب
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 ,ثبنش امين رمل ومن نزار! ده ىلا هطداتازرشج اذ اذملا كل اف. نجا !ميصااذ ناش هلكت نيررتم تطب نحت

 ام مه

 دال ةد المن ماطلخ اثينا و كن اا لعل كلا دود ا انانومد لاق مزج زبخو ؛يرط#  ئضاو ىو زمدجخ بعزم

 امال دس لازدع هبالَصشان لسد نار تبرإ امش لعصير بع رعت طغزب دله زع انتل عنعدخبزعتم كك دشعم

 لذا نتي لغه اع دا زهزب كتب كاز ع شن أك نرك د عنهنكاو عز عر ظ نم ةهل جان لاش ثلا
 ”3ئحتمل بال مناؤنمرَو لدزم مكب اركي العم يؤ هدنع ءافلإنم الخيول زمؤلا نه وااو سنمؤملع

 وفيض ادن رمل لف ةعلل جشم هلو نسب ةملكر دمت ازرال كل خل ثم. 1 غض ءاغلم ياذا لل نلشم لل ومنم نبع

 كابتعيادنعلجعناكل فنان ثار هزحإ تمن ناذشم نع ؤتنبدج ازع يعن نئتحلا اكو نالؤؤعيدلخذ لاو شا انا

 لتدلع شباربعؤب انانغل اف اً ماَداَماْه اولاد ار نكأ اعرب امان نمؤمل انهو نبلاهزبالاهنط عطف تلت لع

 نقر عم انبتع زعل ةيزع دسم و, نتحسقلانلا شاك هاي ناس جرش عدلا ذخع لثج هلو رتل عضو زمج اغا

 وةرلعل شذ ازمة هلل ال ونسي جلس الغنم مَع رؤوس الخ ازمل ة لحزب لع اربع جزع انس نبا زعالكل !نيدتلول انجاب

 اهلاعدبم عزّسفل عر وصنمنيإ غم ازهنع أكك يك لعين ةاز معن نكو رش اوال نسون تق اوميلَعمبالصهللا

 تت ظاااطهلاجسزنمل طلعها زم انب اةمز عينا ىلاشمتد اورسس عتسف انس ءؤول إسم الاف نت

 تيفاعاف لن ةلزماوتنبإإ عرابلااذلهز مرا جيد اب انكر د ند اًضعو امر كرتعنل 5 ا نع ؤج عابش نموه عدول الاس ا

 رضع مكبر اكن عاعاج منزعب ا ب كر هداءاتنإ د امل ناك |
 بن
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 . ]| || والا ناطل لمان عنك لك ءانوخإ لع وجا دساو ان اراعا كلل قام مسا زضضم أل هل اهل ان تن لعشارجع جازع

 توصح 2 اررمل اهلا أ | 0 َ 4 أ لا 8 , و 7

 0 ظ 13 نال زمرد هواك زمانا املا وب لال ن مط لقط جاب ن مولي اج اكون رمال اذضاوخا ٌجاوح انج

 ؤ
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 ناخالنل عمن كنإ وامام اذن اؤخازماخا دج اك! لاساذإ | ةءملاز اكواًبانه اورو كراج نجل نخر نر انه دني لا
 5 ١



 ظ

 2. ةعأ سس '

 6 اذ هداك ا ١
 دارا

 تبتدي! دامإ]هن ثْ/َهم شرب كان الهدبغ ترصد ان اذ نكت نينعت وكن انسطنش اذافةنجاسلل حلت ميش
 نعي ززبق يجز عيتبارعوعأككدإ فني جزع نعمك كل ةزعنرؤمز نفوس عتبسملدا دعا مضي ااطنوبللاللجهل عرفنا
 هللاليبس# فضل نالجز مخو يفد نفل ولعن عرجزمؤللا جبان ءاننطل اهل ته لع ط ابع هنعمل زهد تهز عم انيك
 دالذزب ل زعيتبازعلع> دضاخرنملا ةيباؤتل ان مدبلج اسمقل نال خلاق نطتو هن تولخة و نيل جزجزعبتسال اثري

 هاما اه ذنعب :جزك نرش عز موا مثيل اح انعم اب احا تضف الهتار يعؤب لاخل ة فك إنعاش وزع

 لرئام ءاضنكل انرتلاف باحتفال تس لونضور اتي نه دازعلاذ دنهل زتس لن ةرعتتسزالا لبد هجر تنكح ظ

 لال لترا عشنانيع ب ازعداخ يوت اعز نمزب دعت زغع نيب دس نوح
 00 0 لاا

 لضم ثا ءانضعلل ةز لف! خا مخل غن اول اؤرلكا طل اذط كانغ دليل دلني زباب
 لسن ع هسا أك ءشعت عجن وطن اؤلهزبا نفف زمااان تالة فدانا اذ يي يش ليز اولعو فاول
 ومقال اه [ياب.:جالزاه د ضيا زماونوكو اخذو عملاف اونض ابي. نيب لعمش ادع وبال اهل اؤ جيد انجب زعوزج ها زيئر تم دوازبةيجزع
 بذل ايزو نتي زعاكساهنيكلتميم انه الكونسول جاذبلط خنتطادبعل اذ يدنا قاف فورم نطط امل اال
 ؤ جات انهزملادلّسو اذان مولانا ءاذضنرشم لس ىدل العم ]سه انوئود هته اقل نمر نج اح ضطي نوع عئبتل
 | كاوضنا وجب اخ كتي ان هلدا اذان الا نجاط لش إ مو املا عش دبع داعي ركن جوس نيرا رع ]يهتم

 | ذره اخاف دجاخ+نمؤملا ةوخا ءانازمل ونيل تزل جرس ابا نشمعل وزع حني عزعش ارب عزي ةيعزبمنانعنانثال (ح ذنب انكم
 | لكس اطلس امام ِلَءْر ضوه وج اجزعم ةدئاوهلد ارب الوب سومو انم كوبر لَصورض كل ذي ناغجلا هذان لاش هد ازم

 رب 019101111011917 ا ابا

 | ققشماواةنيرنمق تاب ذا ككء امن أ مب مد زعش اال دل ءتدس ناجم وج اطار تؤ ب ؤتس
 ملتلَع تلا منشار ان اتفه ةرنهدنسسال مج انا اهلي! مك شل رض اشم انالال اخ ءوتساهئنشملاناكاناو تلا عنل
 |ذتد كفا اجىدهراج اغا مزمل كانت عض اش لوكا دنعاذان هه قرخ تك ذالك ما

 قيكرزاو الوب, اجلا ) 'ه دفن اكمنج اطيضط افدل اهيتبسَو ملا اهدا مشد زمني كل ذ اين افرج امج هاخا غيل مم امجبال افعل سنن
 ويا ميلانيا اسنان لاه انجيل ايبا اهدا وزعم ازمير في زعر اخاف فذ عروب وهن ا
 هلت د كالا مدر زين اطاذ سس انزل فص هن لبشن يول هزرع اذن اهنوركا اوم دج انزعمم قلد
 دجاج وؤخا ءان إنمي خمس! تضنزعاط تريز نا فطن س انكا ومال هر سضينزع اذؤر تجنن لذ هن ؤرنم خزعل اذرن نعش
 نسوا اهعس ثلج نمسا لاتونتم هلا ميلاف اان عانس عش اطلسملا نشب لذ امآهرعتم

 دة مئات از فرت زعزع جزع وسجل زعنب ظمادن نعد عالمزع عز نير عنفحدانيةمرعت أك بيبا م
 | ةيضسص أكن مو رج | 3س | ثم نب مز انش انيس نزنا مج دس دوال
 | ا ناسمز از جوع تازعتج أ كغ لانش فدخاح ب نيؤللج عيون جدا حالا نختم مخ لاظهنياذ
 درج تمتالنبا ل اخ شد ا نكد ضني نحس اًرنعا كلن كل ط ن نول اج اخ اح جز مللت خلع شا اربعاب ا هشمعلا
 | فة رو جط تن دش تكرمت لمت ذيوغ هزم مزار جش او اناكلغ اة نزيزش انش سعت زمؤنع
 | انوشعل لكن مولا جاجاط جل ونمل ذل اهتز لع ادع دازعن اف مزبة جزع كك نيا هرعو بعت .:انعتعأكرهذ

 ؤ نعذع أك مرضا رت اكتش اينما تاخيعلد جو اذا خنت وشل خزبو انج ض نمد
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 لهيب و لا مب نوال رمسانلا عاذع ة:رونتجزهنالار اًءايحش تالونج ليتل دقزتمل انضم ثدالخرم عر

 مخاط يشمز ل تلعب ان افل ان ءانك زك دزه عزععج انعدمت !مؤيربلط شا جامو نمو علع ظ

 مغرم اذافضرد اجمل عنزي وزنبتس ا ارامل بيع ا يي

 هت منا زعز ولج فاز حر د غدتز عج انين هز عن انس نيا يزعدج اجدع مشو حاسرج ا ابيل لاش هند اًبلكد نبا

 اج عر كريس وتعيد التش البسة هضفل !ؤنع انزع اح اراشعل عاج اج هت ناكلا نر بلع
 دكبتسا بدع طتحو دنت نول ]كسا لان هلابك اذا ؤنْسؤل اال يز م قمزمامعل اهرب ة نإ لع هلل اربع داعش الام
 نلت لع دنع هارعنإ خل إ نعنع زع ةربل اع ةتسل 2 تاجا شمت عشيق انسوشع كل ذر وه نزو جودات منتو

 اغيوعلا منير مقر فراطمورناؤخاكرن] بج مداذال اهني نسحفلا 1 حم 1

 د بعل الش اما ما ةالطح سي وتوم لبو زهراتلا لهم( طيجملا زين اكاذاف اتلاف
 هللاكش اشتد عملا ناهد قلج اول تاجر اح خط نمل تدع ش ارتحل عب دلزعر اعني زحل ني ضل غن عال

 نتي دعت جيزان شايك ا جانضشإ جل انك يبست ارهَسملاذ نيرئيش ناكتغاو وعقد جلل اش
 اناني نعدح اربد )جاسر اجا لعام انعا عمل نككل هر تلا لع ش اربع رعب انه ثني لمينا
 لافت كلانس اوشن نوم علل اسك زماني بلع ذ ارب تمن لع ادعوا َمم اكن اهدنكل اهل ايا ناؤمسمزع
 | تاور لاق رست سيعرو اف كغنص امو تاك اربع وبال اف ليعمل انجيوض «لا كثب رعسبذمعمدطف كان ازعاذمث
 5 مب عج مْنَس اناا تالافرم نم دبا عوبس اناوطزمتلابتح ل نملادل اخرين اكن امانلاظ
 107070011 9 نسما لعتف رسم اذه منن ذرججاح ءآشفلع

 قا رجا اوس هك نما هنأ يزن دج سا

 تبني ناالاّكلاجهنززجزم 2ارج! نبض نجيم قة نما ردم اًرجاذ تموج اننكن الخجل يوان بع امالك
 أ لحانش ا اوين جلالك[ تاشال !؟ب اكل اذهل اناء عا تكلا تاع اج دنكل اننمم

 هللا وبر عش دج ام لجو ا: موكل ةرهازل ل اظن تعا تنارط انوي دبا مل حاطغ ل نإ تبزرج لعرب ل ان ءلككل نعنع

 نيت نعلق أك ملبلاءاف نان ئانمنس هت نالا عشان دمع اكتر تمل خا جا خسر انا آبابا مص

 مهجاطفم نسا مبمغطلا لا حامل امعؤلش الان هتدال اش اربع بال اذل اذ انتسنئارعالبجِنإرعلننتحلا

 يباع انيورد لذ ةدحأف كّدَع 25م وطلاذائغبنحج اند احناكل ان ةرايعة لعب عصاضجب عيب اع هيل ازع حلا

 لش دارك كب هنج اجلا خا اغتراب نلعب

 جما ءانئلزم اك اعراض َوهْلَتأل او ءابنابنرشاَو ني اربا عر كمتاا ضوه ارضزاكن ا حرا

 نمؤلا ءاخاث اغازملونمبر ته لعشارتعال نشمية مارشلاز عدلت از عت عن بانشي أك ع
 تييدسسال 0 د 0

 اتضللاو نبغي طضلا و انتل نجم ازا نطل مزن زف ننبه: تدع غيب اش ون ثنا ا

 ونون واسم حش تش اها يتشارك ناشطعلا

 5 ا 0 وما مصمم
 يايا ا يرن مضل خل نمد ءافتسوؤررش ءاطتيزم ديو م نمد تا
 تيجلرعتم: ارفض اهندنم مز يززملا هلال انت انهدازعاسولازعزاشألا (جواًصلاو صلاخناوا اهلضفا

 ا ص الوعي تندلع ادبعاب ا عملا جرد عاطل جزع رجلا

 لل ءامولاروعق شاقل نزلا هانت اناروعزم روع نم عيستلعمشاَس ا ا ل



 أ

 زل وم ازعوبعزباعتعأك ص رقم معو '
 ل زل زم وزجالب زا! !ءانكن اكازاكبش ”مورب تاء جو أَسمم يشن 57000 اهطاضتب نع

 د 000

 ا م أك تدريب ةانغلا ذامل اةؤفال امد دلة ساتل زم ظفأرتطا

 5 ٍنوطعنكعز نيكون اداؤهتل انؤكلَم فنان تلةزمشن !يطازبي تلا زمغنز شلت مطل مآ سواري ع هتبالَصما
 5 ةليزمهط! يطاد تان لعنطعم رخراثلاعاذنازمنمنالرانجئ مني ذطتعاثكى د ياس اذهبي عنكعتجف جر أ
 :ةيئيل خلد زم نر ةزيتيدعش ادع ازعل انعنيعنبد جز عنب نتلعأك كني هلا اهيسزعايهرذ ا خرجت نمد أ

 تكل لايزال عاشت لام أك كّمش ام تابسكؤرنكا !عّيِتلا ني ديحؤن ع مزتض نطل متيج طنا ا

 نييزعةقس أوم ونغم افلام 2 ثمود اةزما هللا عؤنم ام مطاع ذا ةيطمنؤتسحلا
 ِ ترس ]مال نوال ةراكاسدل انا خزمدتاد بن بج انس ازعل 8 :ر ترجل عرش اربع عازع حار لمي عالا ١

 نفماذ[هباغشعؤذ موف امطاؤا فاه لان هللا لزفالا ثنا اينتلا غل اغعطاؤرطغملا ابجدنملاف غني اذا تيرا و

 دعا اذ اذ املا زعن اعز عر يلازع هدا (9ب ل دلازمريرثملاو يل طلاز هئرطملاوخاخلان اننتحا كب نان :اًبكشمؤا ||
 ادع نممفنلالمثداو انآ هئنا جز متع اكل عزم امل اذرخ شل عي] ضف عفت :ىذ نبتح كلناوخاجطا لتي لع ا

 ظ
 ا

 أ

 هاذكنلنضتا اتبع ضاعن بالانزكالا نادلة ناله تنإ مزج يا اهشل د تزن مع عن ارّيجوح

 ييدعاولخو كلم اًولخ ماذا م ا م دج 0 حلما دكارف دل مجلة ميل عسل ]تفز ظغا ْ

 فسلعش ارجعٍو ارنعان اططاكذلا تداؤن اهم لزرع: كنا ردو هوبا ا |

 ا رو د و ماو هم متغا اهئ أ اطسلذف ١

 او :اورتك] جوزعثدازمذزرب ولك كبلعاؤلختو اذاتءال اذفللارعص م دخا ىلا ميلعؤسنا ب يه ا
 7-52 ”0 اة بتبيإل عزم د لزج ان مولاه ادتبعز عزوف زب كارت عرعورةمزبة جزع رشلشلا أه كلؤفنملا.اوجخ |

 ِكتلَعَس اربعئبالاذل (ؤئجتبزعد نعت اعلَع جر ياتلازمنال ا ؤرشعل افق كامكع دل ؤ سال ازماطف |ؤنعاث زمن اّبحا ١

 داق وضمان تشي جهساتازعتلا نامل, ا همس هدوم م

 كلل ذر از كتل ثرين مؤيلكؤ غن اكلتض التل عمت ادبعؤبا للاخ اذ خصل ارد سزع عازب ازرع تشل اًملاّرم

 قلع اغلا اؤمن ع طنب ازع هير نع ؤرسلا كو نطل عيش رو سوما تان اضن اذا :لءةمؤ الكس وعدل اشم مزيل كملف |

 عن بخ ارت أ كهنة رام نكران انا جاكت راو ةلكا لك نتبع شادبع
 زلوم ته جبا اذطلاايهعاب اذ نم كك كلخ ان ازمتلاّبحازاؤخا مالت عبتس ناكل ارتب ل عش اربع دلعي اهيا ناونص
 00 0 يت و زو وع اوك ع 010000 ين قاعازارمتملابحا
 انج اشراك هطمادتعطالاغل نبش دازع فعن زلال زعم اني يعزعتبإ نزعت أك تلت مانطا
 يلع ادَبع د ازعاءافرزع عت الصنع اتش الان [ج ذنجلا طم سموم مط نمط ن امتي الجخ ورام اطط كا زمّولا

 | ةليعتيز هاديه عابتعت علم بافرشعؤلعا نامل بح 'هتمزانالو هّروزنازتملاّجحا اجانع اًسومْمط اناكلاذ

 خنلم نطيل عمسالل نم زبخد لد: ظن اكا سو مام ٌومَعطانيعل هس لع اربع جاز علل اربع يزل تيا ل ع هسادبع
 ا ب م م حاس :مريشد ةاملدّس لن اكاجانم اسوم هوممطلومب

 بانل ئيجن واذن اناط عر انزال اضل اذ جرنعج اير دلخل اذ جرش حج اهي ؤنعز ل انحاز ماذا الاف

 هؤمحا دو ومس طإز او ٍيوطما دنت عظد مان اف اكصَسانل اجا |اكد أمم ةعؤجاز ضن ائبصانزل اسم مزمل حلوم اول اَسِو

 | و يؤرو رع ؛فراونعان نعل احا ججانالهادل انجن درع اطاضس زعد اخ ضلع ازع ةيِلاَرع فعلا

 م0 د د يك ا

 أ 8 خروع ٌوكاَك ١ جس از ازم غزه انو اوعان الع زبعبتلا انا 12 1 ندا: جالت اد



 ١  9و أ 2

 عبسي ب ] كبطل اظعا ءامل ا لعشدنس بجرم ءا زمام ؤمزهسيزم قمل خدعت! لص هثد الوش دل اغل اهل تائبكص هنا

 ةيديبا موملا ومسك كر: لم ااتزع بشي هتف ةزهبافيرش جونغ اناكمءآنإ المدد لتببجزم» اهَسناورنسحنملا
 نامثبا لم انمحناكن اص ا ءانش يوتكءاضا نكرم هرتز ل عش ادع جزع بات دن بز عزرضل ادع نيعز عونبعتبا

 الونومد دبل ابئيجزم جزحاذادكتلل فل ناو عرف بلع مسوين اق دؤملا للكس نمل عنوهنادنجلر نمش
 هينا زمن شادبعزعل جتك ازعه امير كن عد ا ردنع [ج نؤتعو خككتلاٍم خب انطدكتللا ل مطل اكرم اككف

 دعْبَس لاش هشسا]كو هشطمزمدومت ام ةونجرناطاؤ ا جزم ابخنبلشملا ءآطغزماكحا اكرم ابتلع سارت عج رع

 لاف رلخبلل هزمت دازع هز دإزعن ومس زمر ازعزبم ك2 لإ غن نال العش دلكل نزف شركت زمانا
 ,«٠ عاجل ازعد اجزعيتبازعلع أك كلقنل يمس منال اجلا انكم سون !نلَع هش اٍلَصهانونمر
 كلش لع اد امه امض مل ازال بدت لاند اجلزعواطضهن اذانكا يان انجي نجا
 نيا مشان كوعزم [ى اسوم انكن لون اكلنا ل تيزبد ارجع د ازعن انس ادبعزعناثزع ةئلنعغتسا اك
 | الوعي أن خبولاز انشا فن ةلزيزلازقتماي ذا ئاانكرم دنا زينا
 نازمؤد القزم للملف تبل ارجع دازع و هزل ةكعزعنرإلا نتن ع2 نر يمه عاتس أك كد

 نير نر: جينكانل كمة منبل دلاله اتم شااوكمل انلائرتزرئلعمتج جاز عربا جن هزت زيعرتعأ
 نإب ممن تملا. م انه البا: .طقنلا 2نازخ انج وضمرفو دننل حوارا ضّواكوف نط تصمم |ج كمان |زمؤملاطعبشسأ|

 نقزع هنن انغفتملا اعوان هثداءانن ادهش املا ان انمؤملا لهب اهباذب اج ضل دارنا اذ! افلطم ضني
 احا ااكم امانخلاز و اعمججَسانل لن ان اكعرضز.ةباًسنةل خزن عولاطنصشن | فعمل داخل اجت لإ ل عهد اوبع هرع عام زع

 عت أكك ل :تلقز مع كك لف دطغلال نجوا ةنهزم جرجا زمو طابا ناك كنها لن هزم اجتاز اج

 تنقال اتاك اط احلم اككؤيجلا نهد ان وجل تلال عض عج نيت دخل اهانه نير مضغن ازعل انض ك2: عناب منحاك

 كة رضنلازعرل نب ة معزي ان غتمعأكك الات انشلل ذل ف كنق ل ازالش ماجر فشلف نزع واذن مل ناب
 ىَةااناقلا جاع نك دض ملاضش اه ضانل اسر تزيل عهشادتعف نخل اننا جزع اقل اخد ازعل ازرع

 كن الم انول اًضاَدَحاوعد الموب اناو تنم هشانطنف هللا نضالاَوَجلا لع ذا ضر الاخت انن طخ ان اجإع

 خالف انت ئنلابلاننخن اجد حاز منش از انتل عالم انضر حرخا دي لا لل زمر ترج اتدا اذ زف مدن ريال ان

 اصيب لب اهيشاذ اهاطّدزامظغالا اهيلبانلاذ مكس م نزعُو ائورجزمل اذ اًعيجَساَملا محا امناكداط ابَحانَسِمْلاش هلا ؤجزع

 فنا انلبلع امك ئىدرلالضازممفونونص اخزم بلا منلش اد الصوان ضم عتشنل او اهج نش الاقل جلاؤعذا
 اثنارؤجلكتلا غلي ناو تلانن:ن احلل عراب الج اتا ان نوككنإكنلعيرسإ انيوؤ ال و ةماط نوككراب كنلعيج
 تئلفانال فلازم بلع املَعرساتلا كرينا اهةوربحول !باكؤح اذا خال انلجزمزحادانخ انضم ورز كول ادب انصع زبد

 ١ باعد اخلازعتلل ربع ذاذاطمق ةصاخعةلئتداؤاذسشف نافاؤا رضي طختللذ عزلنساا اذا ايل ةلومعومم قا ياش

 اكيرازعنامنلا جزع ع دنبع تازعتع أكد مزكاكمالذ خيش مردف انا جير دش زغ تنن انحاز ل عيل وشم 2 اذلمذ
 اضؤتسانذلاانإ!زباطكوويل استانا افزمالا نعود ومد برف تيا نايل ع شاب عوكل نر غن ايإهزعأ
 | اناننشد الذ + اجا ةه ادنعدازعوتج عدرا 7 أ اختل اقديطتاكان يل وكنا

 | كِننلاذ نبه نسما وتلا هديل ارت هولا خذالاءنلوهق اذا دج ناو دبفنل ا دهسا ندجتلا هورس اعنا

 | نسم ولا ض دا ججرعل طر دع تل الحرف وربالا لوو ضن منته رعاشس الا طا ذال اسلي ملوش اكةفاذع نقب
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 50 تما لما العث ساو
 ةمطس مسا ان ع يا يبيت

 لان عول انهزئم اشم عزمت أو اذا ابيل اةدقنل هنعمل دعتلااد تل نوري ويسعل اور (جلافاورجص اي نيزرع
 وتاب او 8 تو هرقل ل قنا ل زيد الو هطنلانتلار اهغاد عشب نزمعاب ير تيب لع مش ادزعؤب اناخل انتا مع
 3 الاكرم تضل. الوتهانؤ ال مامإ|تائد انآ نيت اجت انشهد ز (ل يي نبنغلا

 نيله ربة يعزع دن ازعت أك يناطانشاق همز عمرنا فلو اش وتنعم كضد ادن لاه

 ةوْمت اخ اغامهداؤال فيز انشمس ربل ع شادجعؤب الحل اذو بات زعالشلا جل زبن بت ازج لا وجزعضنلا عاب

 اكرذولالد صوم خا ساتل اجا ها عّصو بن لك زم تنم لا هن ةفد فن د دن كرمال علل ارميا تحا
 راو ةقنلا مم مانت نعمل اذل ننكر بالانضمام لسد ملا نضل ان تافب كيج ان زاكتلاذ
 ازا نكت زل اذاف تنكس اج اذ ذينل انف ميضنل لن اخكل دما اًضم راتب عجز, نتا دن نمو ماسر فن اكول عشك اذناك

 ادع از عرج دز ان عننا از يانا رنذوكل زنك انهن سافل حنا ؤطلااكل
 اماما خل اذاؤجاو ان ربطت اول طلا دخل اى تاز نا الرهن الن اما لم اذن. ةوبجاو كب ماوس
 كاككماعبحشردباللا دن فرك نش اركالكالدبن الها انويخكي تا جاف اول تلازا لق لكان
 بدع ش ادع هلال هو افكلاو دع دازعمل الباك مزعمزتدازغ هن عزب زعتع أك كوتىاركوط نير اننبالم لع

 اشو كلو كرنب ناك ذو خيل هل اناا لسع نال امتنا ومع اس! نب ادخل اظضرخالا عذ وازداد فنخ ان نكات
 كانك اذ بند بت لب ايل تهجر ل عه ادجعؤب الغل نسر هزعؤق تك ازعر خان عيدع كود يقل لا نةنؤ اوان

 ناينسال ان مالا اذ ننداتزعلالفقنزبازعدج نعي ك نزع اهاضض رانا فدنجدانال اديب اك
 تا كعدؤ مان كائن الزاك اذ دل دل ظع كل خدش لع :لهوَو ثضمو جوبي نعش نوع اذيورط ذل ت يل عش ادبعأب ا

 تل جيرجب الو زتخلاههشا دعا التلاحم اظانكن منغ عي تا وش كلم نكاقنل ان هانت هيل اسك قش
 اناا ذكر: ملعل اة لع باعت انيزندب باتل اا تيزبلع شادنعبالجل نيت ةانعع لبتجالو احلف
 تزد ياتو سلال عك انك اهانه برم زلط وعش من ؤجض موا هزعدتسا
 لام جلع انام هش اعلا هلل انف نفل اراطخاز اهنارالت اشل دل: نيب ارم لج زاد ةيج نإ ج طماؤ اوزوم هليل او ان وعدنس

 هللارصولا ال اظن امجالإءنئطم بلش هككزمال ان هتدالزناةن امبالا ئطسلفَود كَم صا درركا تجر سإ نير علَع ضم العألا
 ةيرؤرتضملا وداع غياض اثر اذ اطزادؤخز كلما كد عمل اهنا الزنا دانت اد ازا غاب اهتنعآسَكملاذربلع

 اشببراغّيطاطعات مالسالا 2نيلب شل !ًاَو اطؤادطف ءاؤبابافدارنر اكل لتمر ابن باك ومزكا انزع ابالا ننهي ؤرن تاشن
 لاؤْستد اجلا دور كين اال طلخا عنو لان طجزم ناملا عماد مَناةلكلاطجّصكاد اعنا انوُنسَد![لبض اه كما دارا اط

 يلا: ير عيج نعت ككلناج ضدتضحلل اذ دااشلل اهل نم نص منع سلايل شبت جازي كيمو دل هلق شرؤؤص

 كات تلا اعلنت را ونوكر ب هلا ورتب ءوتل دلت افربانوزتس احاول ناركأب الوزعي لتي لعهطءادتع اب اهشممل اذ كتكلا اًتهزع
 تنم هداوبعاط هنا مهمهنا اة رضلازم يوكون دالوزه بانج اؤ دهسا نه اود وع ركرثيؤاونصا بشي: لعاو وكل
 نيل ندالنوتمنعدخ ازجنع [كنبتلاو كابل فاكر انمي ركرانتع بجبل نلت دهم انزل
 طرب تمازج ةالولانعل نو أيس دابق وان الك ثان ان يي مديت اسهل عزعتج بال غلا ذاللل ءالازجؤتاتيلم
 عاج مدل عضد شل هو نصفي اباؤجا وغم وكم هدوم اباج دانالا ص ماب انضاو اثلاواًمضاخب ملاكا اذهل اقنع ف ماما
 10 1 ا يم يلو سي ياو م

 ولان نادنعقيعواج يت تموؤ ضل طصم زغب از ازعجتلشل ١> بلر زبحا < لغل اهيجاطصو هو هاكق تنال: رتل عم ل عشان
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 خدع الكا

 للاعب لاذ هزاؤز نبرهيزع جزعدنش ودل هش( حاد ازباب طنط عش كف دبل لونج لت وفتج ا اننمت
 دف كشر زادإلاب نة ؛لغكوكاز ماب اضضاكم تف زنا ناهتا ةرنعل هلل اومن زم هللا يجر ثم عنضا طال تباع

 هللا اوبل لم اول خل هش اناؤلًصنبنئلر ماو نم ابل امثدانإ:لكذ لج داشير الاب الك ءارثج اظدنمملا ضن ءاذر اطعم

 رطلعإوا هيل تل نين مؤلم !ءاواش اةدّسإ نم لمجال ان عن اكو اهل امتبعزا هور اطكلل خزمَك ءارث تالغل اذ كبيلعمولنن طاب

 تلو و هثاذتتع فيول اؤ كلاي ل اسكان ناب لاودنلع التعاونية امل كمن الل ذو

 اف لاثيجننكأت مثلا يزد املا غدتلاك لعن َصش اك ؤددك اتبع اهلهنإو عجنااغلا ف ىتساكرناصتداو نبنسئإما |!

 اضل ؤطلنا خس _ضضف م دل فود مدن اشلاشلا موبلااكاذ خريم يل شمدك زخم ك نامت اذرل ترب لعلي

 ةاطاباءاذاغ انجل عبلضبول!الفغ اسير ضم اذ رطل ازمزع ضاق دشخمهتضا شما غض مرش اط كن جز وزعي ا عب لعيد

 مسالم قركتنبار ذوات ثهنباراذ عش ناطيرن اتعود از حان كو ابعز اذن وتجلب ناكدلاهدخوكلإب

 لسد ايل شيال اس دشمسجلهش اقدم نمثم اناا ضن ز دل طن لس ماحس اهي راف ىلا انسناؤ جول جبان

 نبللطل ابي اونعن وطئ منخول مالت دبابات نجا اهل طئاجؤ مدل اضن الز عال امنت انوجف اًبلَعَك

 تعاون أمن اكان ضلع ل خد اذدءززب هد ابتبعهزخاذ اوكلا مرَْمِك سدت ااا ثوبي تعرف هند اكشن

 30 غاغا سا نهجشحانال اذ طل رعادن ال ليزك انور لا كمزيا دان: شادع لل فرن د نضوتجالاانلم عقل لع

 دقلاخنمكل اذزتفل اخالاف طلال يطا شخ ومالا اضع اطينيل كلنا هزبخال ذب عاف ناكل المنح بخا اطجيزث

 "ذك طوهزباءيطيلْم ولم نوما نيل ءالوئهنل اح نبك ضد ازعل يرجع[ ولاول عشا إل حونبل ازعل ير اس هاود
 لطول عزفت مابي نضحلت اظل املا ملاذ يعاني بس رتبغ ماشاف يا مالضلا انا

 لاطن جوخ خل سن مئه اها نيس بضم كحاب هدا يعي لاب باكبر عفط. لشغل اذار شداد اطدانلذانل طي كك اه
 2ع لعل وجيم انلا نجاد *ضالامفراَتلخ نعله طلخ اراض انبوب ومدل ذو رتبتثاناذنمزعتل انغاناكا ريالا

 نال ضرن اهؤبلباطفب تزجج نمإ ف ونبي شدو. لب خ فجر نك راجي لل ماا كد ايجز ال وج هئهاد ناكدشعل اذ ثنو

 مابا ئشجئللا هج لعرجسح لا مقدم” هدا جر بظلم ناكو لشمال نو ياهل اؤلخل دان اكدوا انضدتملا نم عصفت ض دز

 لمازعاظونتخر بنل ازرعرابخالاذلخنم انهو أَو غنا هنهرا ينل ارحاذ ثقبنإ|مربكمز لإ, مئيم شط م يلئمزمشل ثلا مب اناك يلف
 !لكل اةرجرجلع شارع دار عقيجز عزب كا زعلاضنبا رعد ازعل 2 هل غبضنسم يذل ازنيرب باردو عياش ىكذو بنوم

 نط كيج مايزال لخزان .تكت الانا نيج دل او الام كراج
ازجن رضوا انيربنابل | رمؤطل اخ تييلعنج قبالاغلائْبَج دز عرانخا نسم ازع؛زحنيدخ انعدم جنبةييزع

 كن اخذ ا 

 ننالسبْدَجو ثنلاناؤإل نما ةنولاقنل الاكل حاج غاسنبلا جن مز اهجاتتلازمزل بلا لضا سك داب نسال

 مالم انلاوطل راتني ةراطال امج ع دكلاب غسالات اتاري داتناؤجتج الكان انس شجن هضاب اجا
 دحانبهثد ادعزع مولا[ كيزعينسمنزبازعة بع أك اغلا ةراطالاناكاذ نينار جوملا اظشات

 اقامة مدح اهئيرنج ل تاتجلعن بنوا مازمأيتإ اهل بضاذخا/ةوكلا له از منالْجَبل حاب عزم الد لغل اناظعزب هه ارعزع

 ين نازعابش أكس ديزل ئضا بت كل ناو: دلني ال انه نغم رب التسلل
 جهاز ادمن كراج كوزمؤهلانرحابتنلا زمول اس نشنلا فيطسمنإ اع اوبعابادتممل اذ سدد زارع اكس مزارع امن اني

 هانوكٌس فم او َجْر عتيل ةزالاو مزيد بندلاؤارعيلنوكممننيقرنفب يفرم لا هنن انين انه صر ميلا

 نسب ديزتلاافعاةرنخ راح ةلتش ادزعؤال لاذ عاطل جزعشتا كورولا نافل عت اسل وم
 ةلماوا لكاذااهتيسالولشغلاةلومل اذ اذ امل شمل اتا ءؤلتغاول «ولطنلالمت نفت ا اون اننول ضل ا نول ون املك

 لكل

 عراف

 | نعناوغتز عزابتش أك مالا بنمال اخضر ايلا ةمصئبابكاكرارنوانيحلسااؤلدنش اهل ةالذجز نع
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 دي ع ناطر ل ل ا ل دعم
 | 0 اقنْبِض و نعرشتلا تانك ابتلاع ما ال اموُس نزل ضخع اتالم تلال 55
| 

 ةزه نعت :ةررعح زعتمأك اذا هناجر انشا طنز خزان يجامع لا
 نجلدكم:سكرزر شق خبال وبل زمجوب ال اضف انصح ان.ئل اعل اين ناهد اوس |ءانل طف اع اجتمع انلخهل اهلي عدَج دنع

 ناز اوم الاكبر هد اب اكن منبَده نمانيؤا امه اشرْبلَكدَجْ تدع انعركدا اذا ارضا سنن الع |نرساؤندن الوزير غب لص كينغ

 ترتضرجا ]تمد ار اكان ةدعلئ ظفر سمج نمت نثر تانم مون آملا الار 0

 لااا د نعمل ةاادنةزع انة ع جرحه ار[ النهب رشع نعلم انمن يلم
 نجا اربعصتل ابعت لو مالتلا عرش خطط زبع زمر شناص غَس هوس انا اخ! مططخ ل وشل اكمل و ىّصنل ![سان اهحازم ربل الو هيرإتسلا

 اذازمكت اجاب اجؤطاتل!زمزنئماَبّبلعَدْسِإب ايرحانل ثصاتل امنا اذ م نؤركب ان نزع او زؤساو نزوزسا موق حرشت هل ساتلا هدوم

 ٌ حا جنط طرفجا جاتا لط عة لل اًنافرتم عَمَصَو باع كاع اولي اكاد طك لنحت اذاهتع هعتددو مبا وشم افددعاذ ادب اهرع

 0 دلع عكلذتانلوعول ومن ااًولْوْه الوم ارذانخامالكاوفذ اناكاو كلم َومز اذ عيب اح نومطلل اكدحاجؤ اؤفطل اهئ مضض

 بتاكل وو مؤنل انج تاس الي عتبل هس اذط تان الغبن ح باذنه انتا عناد .نرذ الزم ا اهنول وعن ندكول لما ا عيلع

 تأ وساةزيزنالا + نبل ة الز اوراكل اك ءانسل ماو لنلا ببيت ]كن ابو د هلاك 0

 ادع اتلانجومانجاذتفبكاز اير هون قسزغم مالتلاتئضاو مالتلاكجلععذزالف انيك مضل ة لإ ظنازاكن وكاوعاو
 معك زئاذخاز عنب اكمارنال ا دضعالكل انفك ظفر 00
 التوك اما نال ةرحتبت شجعان شارو انجب جاتا ويه انسأكا

 يل ونا اتوابلع نس اش اعبر انتل ةبشعباضرانع طا نانبكك يجسد 0
 مما داق اصابت ات اهئد اكل وعل تبل عتاب انعم ل اذا زعلان منبج زعم تلازعدازعسنع 5 -
 1 افا ا

 يبا اتم انلهزم هن داذاراؤجَوهَهطنن اهنا اسك اذنيالوزم اً عراختل انين وك هش ايل او جزل: شعم كالا

 ل تا ا ا ع ل سموم و مسم ظ
 77 قبارح جك تدل او رصتلا هعاعزيزهلو نما كرمت افدطينن الوان ما زكا تمن سيبلَص ادع يال ل ةرنبتخنيؤ مزعيح

 هميازانلالا ةدوطنز ل ظاَجي ةخالاؤ بعين مَرعلا عزتئاتتل اوبس هللا ذاممكيملَو نط عاذإ زمان زلم هئونبب ةخالاق

 ل اكانزمال عبنملانلحم!يرينالسل اذدتجن اجب اهتم ةندئسز اممم الحم بلدي لم ندا تاما انبهج وت هنمابقنلانا

 ذرزو نوت خب زل كلذ مو كنب صمت زكا لذات طعاذال السجن متت انبرنغل تملا اكل تزعل كن اكان

 1 ل د وو لل اءاتن ااه !نرنعاذ لال اكترازخا د !ىكلل غب لش

 سكالا اًعلاثدكتمجتس ندمان عاشل ال ؤهدشع امان خال اذهل اجزبن لس الا كلذ قحاب كن حا ان, ن رح ترب لع

 ظ 1 سو اس رسم اقع طابا: اليشم

 ظ انضم المن خا كف يش زاك جير ان كرك نبطضا الانف كما الأ مزه تيتا انور اسلام نيب ازعدح
 | توجت مش !2اتنمدإ لانو تساءل ةعاط ساكني هائج اه تسال جرجا انساها بالو تعب ل عزم وبال اضلا
 | ديلا وزنا نان لضاب ةراطرن اشبال طعم تنل كلان ن وكن الشمل فيدال ادكح ةرزمخؤبال ندمت مم نرحل اةكنمللذ

 00 2 هد طنصام تاَراْم اش انْغإرم م خا ازيد اناالولف انبيدَحاوسننال

 مفعول بوب حفعمقلا فون ظ علك لتنال اهني ناكدطو كَفَض طم الهم انوع زد عزل ءالوتهك عا نرئزب تالا قاف



 كروم ال اناكو همنا فرن لوانسل ا كيرمت الوم كوع كيل فوط هنا هم نعل ءاثهل عنز نر. !ماق
 انجن اًسوؤباملانل ماذئن او انعمشد اذمف ادمالوا ةسيضذحم اكواب اج <رجيبب لمان الكرمشااوه نات
 2 0 انجاس ام اعنَصامتاذاكم انننالا وف انهلان اهيا انبي

 نقاذنالا ل عزه عنعش وال اروع دعما هراثد ثنعاخا فم كالثجلا اعنوا ننال ! كارول اي طحن اور تائإل عوسوم هانا نسا اب

 هللا عسوله ولط رسول ابعد لص هئد اوستن ال وئعب دعم ل فز تهب لع هل ادنعو نعي ازعن إب! رع زعاشنؤلا

 متفشولا 1 بني ملا انجل ناله دنبلا عب زملا اول لطم كي زكي عاج لش جبانة كسلا جاكم شاواىاتلا زعزع |

 متناكه, نبلاةرئنبلاعيسشلاهدنبلاورسد مكر مقمو عنذم عجم جبانملاق ملول از كدلاليماغلا اهطغتداولان اكتم انهما

 نانقلاطبنالب اطل ضابط نالجرن اكؤلخلا تبل طبلشلاركلا وهز اهلا عتجذ اضجلاك مالكل ل بكت ككر باو نس مكعب طنب ةزموا

 لت امش ادع ازع ايصال تعا دز عزب نع كسبعلاز عع (2 طسؤل اعئزلو طينلاةطلزعالا طن عوتزلاداملاو مالكل شكلا
 لمنع + كش حاكم نآواناونمربرنممتلا وزع ساتلا, فش الورساتل انوع ل وبالط ود زكا يؤ تبل عن توم مال اعلاف

 جاله ويؤكل دض نماونوكيربل ذل عا رباذه ربحا ذلؤط ذو نيام ناضل اكو عيباذ لادن يباءاونشل جنبك ل شيول

 اف عزعبج اع كب انا زلانغشلا خاج نهي ملانت اشملاركرإا هو هتدالكذ ملل طناذازينل اركرانخت افأ

 ظ انعم كوبا تموت زلال ارنا اب اهني وتس اكييش بان انكي اؤءزلاد كلا 1و تال شادجعذ بال اذل ذئب

 ظ منان ال اظراءازالا | ةركاننن نانا ىنعن اكل انزع نونه ادمل تن داك نه عرش زم

 هللادثع جزع مجدل انزع كه انّيز جزع د يعز انعتم أه رباتنإبذ انيلحد املا نإ ىكذنغ كني ودانهزمراتلاركم لوتس

 ادعم عال اكان ذنبها نب شالدالعسد هين نابل عنف رهتم اتا ة اتالم
 “”هسادضاباهشممل ائوبعَمٌو ب تعزعن 0 ملا ام هل 2

 | تكا عناب بنن تعدي فا: بما ازمات دعامات يبد انهن شل ناهي خل مت
 | كابن زباخزع تح يعن منو جمالا سن عفتملا اك ناغمنيطب تم از ءداّ و انبي امزع غلا © دمرت اشم

 | دكص ايف اضم ئعإلعشلل د دانيال هيتس اةعاط ع اننتيخلل ادت بتول
 | ققدلش دات ةرعاقدع الا انني ضميت :لنبعُيَس تحك اانا انفجرت لع شادنعإل انا

 | نقع غتملنماههحناتلوغ بجنن + اودناتجباحلا ل و

 ًارااشملا نمو داليا انام ثم نجا كان نعم كلذ اضرب اجل اذن عزت ضال ان انةيطغانكو انك
 | نايع - ١

 | *قاما والوصل انرنع ثلا ومر عملا نفق انهم: انساك انساب انجن بع هد اربعوب ا

 لاكبتكاتب هوس ان تانكر عير مًصال بصل نا و ارمتم ذه نتاع هوكلازع عم جلال امال تاماعإ

 .+حوخو م انيع هرم مونتسلاونغعلال اذد هتهيض عرج ءآتفلاخاول الث عدطم كوع ا الئ كو كنْبَص عمو كذعت انبي كولا

 | هاذا يلوم تبر اب د: التا ناك وعدو زلضلا نم اياد ل فد تم انو نواز
 َيلَعيوَج وه «2 عيبانلجو 0 م اخ

 نسافر اذ ماين طار مل اب سال ارنمسلف تمل رز ترب دع + سمان عذرا طانع ضن لإعل اواًةلطم تلا

 اذا تإنالنا فد مثصإلل اع اكوم ان الشلف امش لذات تنعم اضضولفحلل نيجي ءانعالا زمتاتل عدمت الوم

 دانم]عباكرم ال نم جتا كانن 00 انننانم كتافادّتولادو تكلا ضرالاتك رصاقزام

 | انضم ةر اضن وزعم! تنازع انعدم أك .ءرماوطا .الا نجا | ىوكش ثاد ةوكلا

 أ دج اح اكتيزم ماش اجادمشا ءانعئ مدرع اشرت تان مل عمل انجز ملاواذاكلا و اوضورئباخ اكتب زم وم ام! ضبطت عمتدا

 ظ رات رو ويخش سنبل لتيار اكرانضو تا

 ا :وعدزاماخ تو رسام اون افكأت ١اندخرا هرارمةلّصح ءوعيزا كنا دانا ارضعبت ان دال ضالناال هز معا اهيكتضالخ 0



 ْ ماكل محملا ةربرش, ل ةبضجؤتب اطال اذرن | عضم شاطوبا إل غارب ةدوشص ! ب ائجض

 نبا از نجت ل عز أرنب انرللوماامدذ هنود اطوبالاظ اطوكتىدؤنابي كلم امى امتاطابإإ ل هكا تلفن |

 ياهلا داس ساقه كاسب هن ا اي تلا

 لاو تكتب انجح (ن 1 اطنتغرانبد فامكلل كماوذ انلم اتلّسة زمول اوكتشز امرت ات انننظقالانام

 0 ا ا ع

 | لاف حلّتدنل بج زعز زعل ادعي رسعن عرج ادعت كو باكل زمن! كرم [زنإ نحل ذ.ناؤحالا لم ونلال ةزجتيئبلع

 | بز جلف تح زلعننةيعزع يدا زعاتسم كرك هج ناكراد تلال امن عزنالؤ حريلع اربع بال
 00 الا كاو االطسا ارم لالا: امتع ال3 در زبن ع لتنارست

 | همس أكف نتا | تبل نبنمؤللمادكؤ ب عرضنلا خّواكربلا لزب هالات ال سكيت نبت عفن

 يجزعدع كه نالغلر اكل لنا جدك ساب ظونالطل ميل رمت دامه 10 فل زر لع ادع نعول نت زع

 ناونعلا !عنكاونالذ +! لاب كاع نالؤو اكراذكن الخ جز كالل نإ للعهد اربع هر عيتسا يخل ان عناب انيعينب عيونا انجيل

 ايلاف ايروكا اناا نلف جدو تاكل الخ نان تان نعول انبجدتلا.داهااما تأ نالننال ظ

 كل َساباكل باتا لمت اب دج لجل زعبل لع شد ارجع اان اسيل انرثع انهن عن اهنجزعرنع رمحجوف باكل إلخافرشبتب |

 ابننا ىلا ةزتولعش اع زع يرن :رك زجر انابازعؤكتلانتلعزمدع أكو وكي مخجاليقلا بيل ضفلازم
 ١ تن با هنوو دكت احم ل ا هدو صلاة حاط رشلاب ١

 ا

 ا

 0 اكل تالا م 0 اًنقلسانجرتبلو انه بن امج فكلاظف |

 0000 3 ناب رمز مدع تملا وال نك اردنا طعن ري ل عزعت تلثلا

 د و مل رسابالل افثاككل ابن ناكرنإ تهل عانت إن سما لن عطني لازعرنع ديا

 | وكاتمنيدجا 0 داتا قدام ةلحلا هج وكيجا جاكار اج لالا لعلا

 ادكماعنوكيادانرطنللاد د2 الاواسوجلال اج الا ان ؤكل ازعل جلع ش ارجع الكسل از داع رع طاب ساني لن

 ! كِئْرااَماكادْنَج ا ل ل ا ها سلا

 لت وملا بردا مضلاعكإ ا ناطنعتلا نب عندو ودك نكن اكدشدل هلع مش لص الو تناخجل كفر دعو فنكألف ب

 كيبلقمساربع#انعنانت ادت زجر عدن دنع انجل أك اان ليديا اة ؤجزع اتسم يمصللا
 طقنملازانطالسف اذارساالل اطالب نفس مال ا الجمال اد كلمت از تيتيد عش ارجع ئادئاَملا

 !دميغ نب نذل والم رإر تصون ءزودهدس
 هاذ افاعيشس ب كلذ الو بخ ن كبل عركالا هد ازحل اطيل عيل اظ نيب هي ادام مل

 | 0 اال إماعانمكنإ.ثنيرلع
 تبرحال عصر اصت .ةطضم بيانو امج ام عامسو بلا عانمزع زن نكح ميجلونم رشح ريال ربلا ان ةرئاذالغلا

 00 الام دبس بو ماو و عت وج طوي طسم ْ ١

 ناولّصل اوبل ظ بنمو 'وانرلانجنصز ادايجزب وح يشل طعويزتالو مازولا ًءاطو لج الرانن طخ كراتلا عدم

 + جاد مزلانعا ل! معا كان ارسل ٠ امد تل ذن ا عاذ انما نها نب مع ااه نادال امن هللاولا ادة

 قش اتانوطت امم نست هشة وكس إب نئبز اكرل مظشملا عوضلمازبكمشملا |

 كلج ور عش بنر امرا لئن مثوتصلان خم كازا عىل انلهطداءَجْواقكرضطن ا ائض تكن لنص بحبو زم لذدج كت ١

 دمعك اما لن اة دل حت كاع طاف تسد حو ثمل نكون انداشل زعبل بدا كرس و كنطسو .ةدلَصمو عن وكنال

 | تو طلن سعف ن اهالْسَو نال فد وتشد اكتم وا اس ص عدوك اندنكو ايلَعامْس كاملا جا اطال وانانبةةعتإتد

 ا



 طخ رن الو اكلت عتاكن اظل انمَكبل عمل هد انج كاني بن اون ل4 لج علنا لشن انراطاتسل وحكم شلل ءؤب

 الابل عابشالان شح شبل دولا لخغماشلإ كمال حو ءو نمل اى !نانيرل اكرم وكيوركل هللا كري نيلنف

 رم احا ونعبر اذ اكو اًَصا لبعو تتح الويب مكاو هوك حا *ة:زجلاتد احا + الع ك نوم لع مهزبالر ا بلع

 لم نعش كلذَض ااف اًعلكرش ؟اطن الو ادع رثد امال ثبف انهي ظو ريو عي كن اد ءونج كن عك اذا نع

 ل ا وعم مسح مانام اس ال

 ميه يطفو ملال زكر ملت شيذ منجلتنيز اخ كن زعكم مه ضاكئتعير ارا طا ل ةنافناطلتلإب كنتي حاد

 لازم لا نم الت ]لبس ورعش انهض انهن كبير نا ملغ ل زمان امم نعش ركن ونا

 مع دعمك واد لع الا سنع انقلش 2 رمش اكد ازملع عون إو ةممز غزل جريانلا با طبو تن ضحاز اش ازعنمعلل حض

 | تدافدج ان هثداتالنخنانج تزل مخ تلعب ئانلارس اسد هذا لانا جهر اعمر غش الع اضل

 ْ اهيسطنبت كزربمسا ايبا اهمتيرن ناكل لعانهناخبجما اهيلعت اذن اكراو اهيففرتو اهم كة كتل ع اه از هاش تلذن الغش اتناو

 الو هد انك درنعتص لن الكل ياكم دو كؤإق كتاقش بان انباد كاّيؤاضننا شن اذ ككولميْح نحاّماكاهنعيؤم عداهّجاذإَو اهولسكتو |

 ةيلاخ مبان طل نضج اما عل عمون ارش يل ناحل رض كلذ ك انكم اطمن نكاد ةن دملج الو, مدازجسم امش فلخأ

 رضاك كلاما ل نام احد ندا آلاف الو لانن هند ناخذ هما قرب سالي تسال هر كراو كبل امتد !زرسحا اجرئ سحاذ

 كوكو عع عا طنذو طش و كهنطنو عون الايزو اجر اج نحبك كَ ادحاهَل طال ما. رز معلا طا ءاهح اوما

 كلضان اطنخ افكبب انحآَماهض نجت هند انوتسالا اه كت ىبطن اكدت اذ اه نوك ربل اوزيل اهلل كد لال جال مل رت كل ظن ريضنو
 امادهتنإبالا ةوقالق ءالذدنولعوكس او هثد ادار تل لع ميسا لض اكل الغا كريب عا تفز ز منبر انهض نكيزل ءالولكلناذ

 هدنوسملا لجو زعبو لعزل ملا هبت الان ضحنسر نبلو ايل يشم كنا نك عرج اننسل الج اع كبل اناضموكمرنالشناف كرو ح

 | هتخلالفكلودو كزع كيذا لغنن انك وح اموري اذئاسا لا لعب انمرل ان ادسال | عب امن الين ملَغ عما عاف نع اايالع

 | الق نمل عيّوركا هدا كيلذ اقام لانها عاطاناف ملرطتملاَو قر طع رش عرئالو هلد الخ ظل تعال شد ان بصخ ل اطال

 شيلد اهضاو را زيلا نشدد كد النيز تلبي ارا تاي ضنا لخخز اذ كن لعمل اهل الوم آماو هند نآلا ط 0

 تاقتلنومو كنوجف يؤلخل وانام رفد اعل كؤوو كلضن ككل مو تلازم خاو رن دؤي لاربع ك نع تلفو كلا |

 قطع جَلِسز عطانا لشن انهت عدنا كالو واما هاما وال كنمدبلا جانخ ا امو كنضبنبججاو كبلع, نلف
 ذو اماوز زي العالاذو كلاممزم ظننا انل ن اذاكر لنك ذاب مزج املا و كءاؤم َتاقراَتلازمعلل باو بازلتسو ظ

 ليز كتيز نكدلل د دله اذا: ىلا مشط انسيوك تجب انج ءانتتل ل طلو رز ذل طم ابسكيو دونر كوذو عككشز افشل لع ثار ملا

 اون ءانمالعتلنوعو كلج كن انو يوزع كيكذم همنا ل ذيز ان ذولا وح نفكر ناف اكمل كشف نان ابنالعو رنا لعو

 لك نؤيد ااا ةداوس ا اندر تاركا تك

 || ”٠ فززلع هزيل و كرس دنكاماهناكراعشلنةدمهناك ضمن اك افي درع هارب مانا لة كاك عَمملَحل اهكودنع
 | طع وننالوظفتلا ذازاعؤضصننوكيناج ف نبلان انتل بنل طز اًنأك ل ذدتْو لعن كتل نول جك لَصَور كفيل كفوو
 اها كو ابباغطغض كر انو اَو بخ امد الو زل طور كوشن كلن زن كنعج اطل اذ زيتا ردجيز تو ذإألا

 َدْيِعِر اوَببَم و كندب اهند_ثتضب ا زك ضر كسرنا عز اوريلع زيزغس 0

 | عج اىنركماتنالاةزتعتلبضخن ز طم اضل حاس اومشاب الا: ؤعالورزيكع تاطم وشاب ومس ون ئببش

 أ عاش انالا وم وابا عجل رك ةودْمس بلع نكورنضشيز مررره اح ةجزنم كوب 0 ظ

 يامن اطر نعال لا بلع ظفار ؤ حتي الق كح ودا ب نحنا اذن اهكيش از |

 | ملغ لغد مد شجع ؤلال عجز لا طغنل لول جزمالا ان لراخ تدل انجح اًناوصن مآل ونال انراضيلامزيور با لعزاش هتيم

 بس سس سيب سمسا

 -ِئك



 هم

 راو نطعا تس ؤهتت ”نافكيلاظب ينل اء! عوام ءاو هتدإمال ذو الدنا َموءانل اا 2 رع نجعل

 | حو حا ذيمل اذن هثد!ئهنن وعر اكو ضن الو مر الرا طيظ جو اًقبطل ا دا تبع ةددق )وفل از تجدنا نيس

 ىلا نع واف شالو رمد دال |: عراه ناكئاوهت ند ؤاو لطي ل وعل ِظَع ئه اسد كا نت كلج عرب ان ن :اكران كدع |

 ن الطن دنكراو نحر كلو ئاداغم كج اك اؤعدف انتج نكن ابلع عدن عتاد خخ شد نال ةومالو هما لتر طم

 ١ سر سارع ظل هك عوصتب اشف تل انح جو وعدل ان ريو لاينر عو ]حش ! كلن !كاؤعد

 0 ' از لأ هند انهن كفانا باترن اؤبالا انجري اك اتا لعوبشملا

 وأمل ادنلع !دنلعو يمنا د نب وف اؤيذ !ناورلاغهشاننجب بذل اناخعل شجون دعاني عيت

 اف ص ااا انخحومتباماكا هوه المن اجِلَع ارم ا

 00 سلا ع ام تطعنن الو قرلج انش الو اضخم ان تعرنل افطدلطو |

 كانهم اذطغان انو: تل ائئخونجاحرزؤ لع هذ اطلعإ ل ئ الاقل نوعملاورببزورل اور عو تل ارنح هماو ع ديرمتعم |

 انة لعزاو نعوم ن اكان محو وكت م اكتامل ان لاري واسس د نمو نعجه افمنمزاورلضؤسا شمل اد

 مهب وقول 0 وسو لظرْضرصنن ازعل انطإل اند مان تش ظ
 انتا زن يربو هس نوك ناععد تنل كان كحدشن عانس وع ا مت عال اكو 1

 ّنعيسلا وذو ايتن الو نمل هتد ال امين لشن اعل الص اخو كو الو انزنجر اهل طالما تل خانؤرم

 تبي لنا ي] كتل هاف دلال زم بانا: تالاف لاق نم جذلإ نزلا ةرشلا ةدافولا نر أبيب دهس حد

 اناكرتس است مددنح حياَصلائسل ان اكل ذوب امش ابرز نعز تسل لاب ام تكل هلم طفيل يلا :وكع ديل انش . 0

 زمنا فلا سكبو لعند لوم زك طله يؤتي طعما ومعدن طن ن انك هزم هج لي ونضع نهي زف
 دل و حالشالاو ذلانّرلا هراغتلاو بلع دنع! اال اميتاب كر بج وه نبش كل اب شكلا

 ا كابل ..ال كتب زل لعل ال زبانلهو انبالو دا كتب تل ردتل كد زل زم تالي كتم اكاد رمد تل ريكو |

 ءاد الشب عوبزم جرين انس لهجث ال عاذّرمن اننمنوكن ار علملش ىو نم ثم نس اوكار وو يضش كا

 ينولن تن ان ؤتضاجان نبت تار !لعشايبعبنلغل اذ ]غال دبع عزم نعر بل ادتعنبةيجزعإ هس

 د أ ةانطتالاتثلاف بااسحلذلا ع ياض اكاد نانا 0

 ياتيك جلع 8 تاؤشالادج ب علب نخل ةخن اكن 8. لالا ةزاسإ ننال كيك ناههنمنا 58

 | دعاس اط مدل يت نم ااا رمرضاناكاذ !ميل الخالد [لاغر ظنا انين كيلا انس عرس انهن ومجانا ايتااطمتداق |

 لك هرج نالت ات زمدج دورا زحل طبسمدف هزم غيير لضالادجتع انجل زمانه :اعاؤناجاتادع كلا
 ضِغلمَيو عدكءآنشس يطول كاز زيان نلت الهو رتم

 ا رج راشادج عليين نايس اك نافؤباشلا لبن ٌكاؤحلاَو رات اكن ازمتاطنغاناكن لجل اناكم

 | قاع اولخع لس. امل فر توج نعش ادبعج ازعل معز ع ملا جز عر ا زعت مولا جولان اكن ا ذل ارمزاغنمم ||

 | رك اذا ازهلغش لسداد عساك دلني ورص تا 00
 الوم لاش لا فلما ودان نمط

 اماه اداس لادن تءاطلاو نواز نمئاالعج ان بانج اجاني شح غزل اذ يدك انددندد اقتل اج الانفال

 ةءصضت كالا شاك نيل طيات بسلا
 01 ا ا ولا كا يسب خلا

 ثيطتتمل هذاا دو هندا.اونمازبذلا وكيلا ةزرر افاد كد ينم كتبو فاشهد نضل نزين

0 
 ا

01 



 ؟نانسزبلييزجوسعت بارع

000 
 م .٠ لا امم

 كب

 تكلل

 1 ابا اة دكر 0 اي ىنيست از وشف الجلة رممدونومزجا ف مددنع نها

 امءنلف اما أراك الازمتلؤرتعولا» ءاببم مب وبشار تلذ م الممول نؤذ اع

 زها زم عادم ول الو تطعا اصشد ادع انام ل جوت اكاد

 ارم لذا نمؤل انا اس

 مولاو

0 0 | 
1174 

 || نعتماا [» نتنن !ذاغعز طئاضل ا !ثْرل اناكئلذوزمّولإَرماَيي

 8 ىلع ل رعيزتل انهت علع اوشا زم + جزمؤلاَو ثارمشلتمل مئئااغلت

 ال 2011

 زكا فرب دس ا مادتاظ شا امص اسماك دنا ض مش اربعه ٍلعدل تل اف خصل اري نعاس الاد جنب

 لطب نايات نش دس مبا

 00 ا ةاملاهسقناةامسل اخ

 0 اا را لا

 دفن مج نجر ننجح نرتض انه ةواشلاز الاب زمنا اهل انج الزناد اطف ءولّصل ادناه انببسَصْ بلان يكوورايلا

 ةلدنطع قلّضل رمان جفال اْبَلَصَو انلزبو عطل اديس ام ءازجلا نم درج بتم هز اكولر بوس ارم هتاقلاضءادمعزب مالعملا

 اوصا دايس اب ,ةحلانمدجص للاهل ازرع نمر عن اف رعنغد اهتز هنانتمزبةهجزعمديعنز زعم كور شع نبش اذاذ اج ةدض ءاذجلا

 مناد جتا اسال وت اك ادهم يمنا ساكنا انا هل

 :هركرت زهر كهف انمار غم نيل ان اوتمزاظانهشن نجم: ذطن لان كدئزبكرمكا له

 ترئلمِلِ مول اًناَْش|َق انا شلث اورام نوطع اج سمس! بتنا امتد اناث اماش 00

 كج جول |نؤيع شف

 ا الورع رن اك لنبد الا لعام َعاو جعار [بسسا

 نانثالا 0

 ارجع ضلزرل اغيب يجزم ضنا عيدُ انطلقت

 ذ اضرال اون ساهملاكلزنمّسعاك نت عا الانا ||

 :هفا كين امهتضيؤ دد طن اديه كعب ئناظمبلا

 نينوملا اعنا اول كلو اًنمؤم ان البل هزم كرس لوم نصح |ب ادشممل فرم نجر ع شارب عن, قهجنب د ازع أ

 اانا اول اتلفاام ك نهد مزعججيزكن لفل اؤنععازنا)

 الك عشال 2م

 نامل ثان تاطاس امن دلشل لشن ا ين كل شلل اظل ظنف هداؤش

 دش الزم انزال غنا : واج نا

 اًماف دانطل فيش لهب ا وتآنم :درل علان دانا اذ مت حير تضج م امناكل اثراّمفسلظ كان اذ داضل اون ذئباَءن السن

 تنسوا ماو ةرذؤبا اَماَي اًدانكهَومزضتال متو حالك ول مظغال م امتار تزل عنب سول ماع الف ةضوعناف نايلس

 ةضض انسامل اهزتةزعليخا غاوي نجزم اجر تربل زم لكبن اان ان مالمو شدا هذحإيزلو ثوكتلإب |

 هعببج ضر الادطاضل اذ لجملة لعرع تجزع

 ينل انععَموبإْرَعاَعم ناس فل اَومَبب ارجع

 ١ هوو و< <

 هبات نؤاعدانشلاو جب داثلاناهتينم د مهو نوب يعن نت عتب

 نبتت ربعس ممل هيون خرا عمد هدانشإى رية زج معاوقصزبذلمهقر مانا اناكل ونمت لعن اكو هاما لغيذح

 ٍلغملا ةنمو يشملا ةزمهظ روم جا ساتل اكلَهْزبَع نباَبهش اكان ظاذاسانل اكله لل وئام اربعابال اهنغا

 00 .نساوراضع ومعوباو ونتي راعق نام انبوب از دلت لانك و هاى ان الّضا العنف اال اظل اذ

 ةردعوباوراعواسصنالان ا اسئابانملَداناكدّسساتل!باناغداؤْغملاَكدنُو وباجر السفن ذشلت الارساتل اوين ندع

 هدي نموا ميس س10

 كنافؤخالا نوم اماك اهب اَعلغَسد اًرباذنْريوالا انيئوتلا كم الئفناف ابل بوماَسازسالا زن ٌمَوانََرلادنٌعمنَمنْسا

 جلا ل اعين مهخلو

5 3 3 



 أك جني يومن نرتب الاغلافثانع نمت نعجن انكم زعف الم املازعد اني د ايل عكنون ( وع ارجل

 بلاك ْفبسل عرج انكي مدح ءورل ان كج ثلا اذ اف ايس ماحس اان ءلزا دافاتس نلعب كضادتنش :تءازشلا
 7 ٠

 0 ل للا الزم اهرفلم كرو خمار هل دا اكو

 نمؤبرنالل اذردا كهل ذل اف اتمكن مولا عسل اع اذر "رس ال انن اذ 0 افيرعيت بع نت ل حما 1
٠ 
 انا اَعْو اذ[ مدح اناا هثدإ ! زمن اناكش تجار ع هلم! ةنع:إرتس در انج كلذرن راما ل شيز لاه مثيل . بان 53

 والحال هلل انف ةةزعتج از عرانال زمول اوبعز عن ضازعد للا بانلاواالاعالنومملازعف اطال | طفلا

 نع هرب ازعؤعلا ملال مل نام م نيحلاطل! روك جو تاَهملاَو ةزاالاو ا هل الاي ان ْ

 نمل اان ترا لاذ جلع هن. [جنيولا ير انا |تطالع دج ازعل شن, نإنازعط اهل ادسنس هز ع لاس نيا بعمما ل
 ره وحد
 قلل ورع ءرتر كج اذان ئونيزعدد تل قابلا شلات عشاان او.ثر الان زاثرطف يلو 4ناطإ زمزيعانل اف كدنع س

 | ليل ري نينمؤلل انضم تاهت! كل ؤرزعملا ورمل وطلال الص زم زب سمول انعم تاور نشل نكاد لاك
 | ةةتانكديجلا ذنب تسدنال كايف !ة.ثلعد طاف امى اتحد كسول !ٌررفس امك هبال جو هنو صول ورمغلا
 | ةعابساةوس انعم أك دطغازل سنا دا زاطتناانيزط كلا كقول كلانا ذلق ميز اوت, نمل
 ظ تاهازم انه ان نرلا لع امش الل افلون هبل الة هسار عاب اعمال 0 اضفنا

 000 !اب2طِبل ناو كلعنْضاو اامَكلاَبحئنسكَتَحل ظلام رام د َصْرارْض اتلد]|

 ديمزعو هر كرلع انانأ ون عْسْو دز اطكشِط ا ول اَسْناَوم 00

 شاناف حشا نو ملال دهسا تحاور اك حوا او نمل او كيزمؤملا

 تادلعجرطان وما كب مطل حا انإن مول !كبخ ةى وتحلل ءافانا عتمة دن رن اطمن احلا لدتا رن مولا كعك تاز واط

 الص سول اذل اإل عد دبع ل عار وعمز عد وبن عكس اعتب عل و ل وهال يصتس | طالا ة نوع

 0 ادنض الو كل ذازم يعاب غلا نائف لان مف اشج سوا مرام ءانهزعكلا جات دان هش اوان كس ورلادبلع أ

 -00- لذ امد زغازمكاذل اهم ا>دفن امان "اجرئ انضكٍتاَوَرمَو تراب هلك نر اجور امور اما ١

 تيئاطنو عنب ودنا ناؤاّصل اء اهصتصخ هرفي نمد اتوب ]تفس ان ]كذلك اًنلاكد ادع الا بّرنلا اير الا د” تاسع

 دا عممتدا ءافلبجفانئالتيؤملا هل كلّدالا عزل ازمل انضاكاداذولخحلا نر راب اوم طبت ضمدذ دن يعن مقململا دز اهئشخ

 نول نمسا انؤكور جلل هثداز يع هند! ابان لزم اّماو ثؤملا ل ا'دانبتم ئح «2اطل نمو للا هند اتي اضن ال اطترادتم

 لاذ لههازمن اكرم ىزرب (ًماوذنوكملانالكل يوما اناكف اًثعدؤ اردو قم ماهف ارث الضو ضعف ربو دراسسو صنف |

 متاطتسم وغصب امّتانرزنه طنب عأط نإ رم دبكتم ةلط زعبي انمتتكو هر علل ن ازيس هداج نخم نتعيز إف هذ ثاديبلا انضتس ||

 ل بشان اطهل را دؤلار نعي يدل طن ونوه اتسمت يما اياب الحنا ادابلعامنضُؤب اما
 0 ةلافكماذا انوظن اهم امنه ناسّدرا اذازيةراغلاضّجيل اذاًدحاو انف قطط ا تتجمد رْبصَو ءاؤسانم

 زماكا اهارغ م لحل اكداطانة عل! ربهالح لب الار كك حاوزالا اًبوظ خر فون اخوان وزر س تاز انسان دبس اطكماذملا

 وكمل وكلا لبن اهارنضيرل َءز كولا هلل مودم ماك ضملطمنهرعد مزمل ديت. ايلا تن يو تيان اوبتما

 راه عؤمؤلاك اك داخل ةللم بخ + ىةزلاز مانو طن ةساللكت كلل عانس عجل انما :ةلاف ك[ناقيتنتل وطالع أ

 ا كارا الاسم رن كاولغتلا رعد اة داخ كالا ١

 مل اعلا وضم س الا وا نبفجكيع ست ااذإ ذا لغاشد ادم اةنَبتالَعَو سسرنط انة وبعلا هاذ ةماناطاس ةلبشنال || ْ

 ديب عودجو طاب رطل همة نئنم نبق ظ
 نجاد نمزوج ل .رطمو رابعالا جانت نهب < ةن عسا محمي ْ

 برفاعدلا >الانتشاو ئاثم ةخاملابةلاإ]عو هلىجلا بلا ةناكرالاءاب ا رضاع ءاخ وال هلم« 0

 : ور اراطوناءال خخا!َع : دعم تار: توكلخاراإ3 انر خشم ول نر مرشدا



 ولأ اهطيصلمإل بنتزل هن لعشيؤلو فاز مما همهركلا تنكر مزمن اكك لذ درب نمنح هبل طال و

 <” يلا ننهز ال ف :عذج لزعنازجرعنازج رب ةزجزعم ل ظنك عز عشا و عنز عكلارج عزعاشؤلا عن اال
 ّمتادبعؤبالاخلا نرتب م زعم ناش دع الا :ةلي عدم ازعتمأكورطلن زمن وسال طن مرج افلا ةزيلا م
 نيعازكل اهزعيمجنت ءانزعانبؤلا:ةناشالا و تحزم ظبط لاجله ازمد تحرز يطب اننا

 دعب نعت د تين هالادنتب طْس الو ضغتى تهزم اننلإ طه هدانا كلل انجل ؤمبل تال زعم ابان ممل م وهيا

 0 هثد نازل ابا[ لت هييلع مشد اربع با اذ اذ ذل ضني زعزع نازح نب ةزكيزعزبكنبانعل اذضهنم

 | .ةةمناكناتلعنبتع "ا: نإعوغاال)تمناك مهجن اناز بدهن هلك هتهاوز 3 ويف
 دس 2 000

 اا اال كام
 الالاف واضلالار انك !زدحاؤل ادب عزع هنيإ ءنضل انج كن بازعاضوزبازعي ازرع غقعلا (جدح لل اان ال اكن ان انما

 ول ا[ عناكولو عض انف نومعاؤل ولك لساتل اذ افا ع عاملا الجز اكاذ اال رض سدح اول اوبل تئ عزم

 لعن وكن إطارا ادم هد امور جز مولا" لاذ تيرم رمل ننال راع دل

 لضم و عتعتسونبان انيدعزعسٌوبا يزل اضن عرل انني ةهجز عرج ارتعتيم 9 ثقئا لإ يعض الان انننيلكإل جت

 ١ هيي زو يوت يل اع ا مَهاربِع !ِلعدَغَد ا ناثدنب |

 م اتا هزل ضفان يقلل !طلضلا اندم اننعبشت اناا اهنسَو اًيجاَرَصِإَساَتلانا انج تضف اين ولا! َجَساَم ناك

 السم لَسمسالَس از اراب هني ضف ل بخل ذناكوآضغا اًمططم يطال لبخسللذ ناك عماو يتسم نب ب ل يجم اها
 انِحاْؤ هيه اكنمّنار الب زعابتضف ال ءاط نرتس نيم قد و غساطض وسن حانجمثداونعازتتل ا دادؤل امن يز تضفي حو

 ا يصور اخن نية ينعي ازعتغأكالق دز اهتدال ايما داوزكو مناك مو هش نك( ظ

 ومو دز ل عافانا عقبزكن دحر اهل اطن مسالا ازرع مشب الصْس ال هل اف لوطن تلم لعش ادبعإلا انمممال اهرب

 زمنا تا نات ب ول داب اورج نوع لنا قرنعيؤضافنؤم لا عك ء -آغل بحال !نئيؤملا|

 5 سر سبعز# زب نعناع تعتبازتع عالي جانا ضان زمانا تيلو لح يزعم دبتضنشال
 ةلاقمنبل يم اوكأراد انتحال المانع للطن كثر ل اغشد 0

 داق داق نجلا بم اآذبا و كَمانّحاننم عج النا انما اب م كذكاورييكتن شلال اذا خفت

 زابلاءانأرلان اضانكيم كرة نك /زمؤملا تالاف لتت العش ادع نع كة معزي نعي نبل ئساؤتلا

 مود تحاول از حو ثنا ملل غال وج نعممل انتي لعش اربع لن عراروعم نبت لكر عدوي ز عكس اَعلَع

 ا عرب ثيرع ةرثبل لا 2 جبنا انااا ءارغج ساتبلسالا شمت > بسال نعذ البن دذين عزا

 | دجناهتل نير عر نعت د نعل أ وهلا ضن ىيتخا تارا

 ١ ايوان انكلَو ولن تل دا ءطسضرْمل امال افا كَم من اعتسمتدا ١ نسوا ع وبا

 0 اكلم هزه ف نان ؤعذداناتحن وعلان تؤمن علب اكسيل اس
 تاىع [نهربعل ابرتطإلا : موطن يماوطس اضع فق مّمسام دال ضار علاق زاب

 0 | كطالب اروور ايل اًوزبللا هه نان إن ااوِلْغإب انا بس وبإبم ا ذتبصو ف ناكر تسعي لع مشد اربع بال اذن ادلب جاع

 | لالا اوك طحنا الا: ذاقكسضن سؤ كلون وكس رذاذ فاافكدهججزم ناكام
 ١ اطلب يضر اطئض ترام اطهوبس ادعس طر انل ادن نعالاناوال اذ اد جر طف ال ناوالا ننس زم جي او متبد

 مه بدك ناقد

 ا" 2 سينوعد احتع ناز ىباكتتلا دان عربا 3 يضرم رت

0 1# 

7 
5-5 

١ 
 ولسا < - م



 ناعما ن اًدكح

 2-0 رار
 ا انغع ءزحإاق دازر

 كذا

 0 هد

 7-0 ا
 0 . و ون سس

 ام نالف هلاظن.ددانعضشبٍنلَيلخ غال انا: رب اضض زم عمت ادبع إعلن نب انخارجيز عيونج يهين
 كمت نبدا اوومزافجخاكلا شن دكت ادخال ناتلاك ضلال لكل تغلف
 ومع تل ديلا عاططالا ماا لكلا يضل اطنيرعنف عمت ادجعإل زعل نحكم مرئ ةرئ امج إلا

 ولا نابيف ييزاكعن مشكل ]كة هاف عنمتكز ا ةررلذ هايتك نجع هاو لالي اتداخا عنا لوغشملا نظمت انفناكل |

 906 تنانيرج ا ةشايعن اك لظرح انوا ط غلا اذ عمد هظاادئع از غوكو تعامانحاننانتلؤسنعفتس أك لاطدض |
 اديب عسْسو ا مشد ادبعة رع طن الا كنعد! يع ناي اَرَعن انسي ة يحمر خازعت نيزئارموكاوةلاظ ا

 1 0 ووصل عططنم جد دقو اهئ اكليل امال انف هلع خت

 م تالا عيججملالا داك انذ كلل اكتم نخا اًيرخشاك انا انهذ نادَج الام مكلنبن ذنب | ْ

 كاناام كلذ دوم كيلا عاطن| غالب ترن 5 ب ثلخ مايلولا رطب ولا جا ار عدن يز ا هدالسنكاو ءاختمكينلع

 ا رج حساب نانو طمو انل كن ةوهْْج هللا

 مذ أطر ل ١ أ يسب نيد تج هن كلامو نم لزج ون انكناناواطلظتمذلخلا
 ١ دو الا انعرسل ادع بيتس ياختسنتءأك

 رز لاط شابتط 01 اواو طارش او عرخ ع تال هللادبع هز عوج نازح اع

 11001101100010 اتوب اردنا لعلم زا
 هلو اهلكو روم انمؤملا هزيم وز عش انا عش اتعب الاخ فدع امس ن عن اًنعزعرازعوؤتسلا (ىملشلاءاغل!لغلا سلم

 يناهز ليل ذك كد انيز ع ةكنا فم :مّوملاةنبنمودلكلوليلَو رمل اهلدو ]رع الون عفش مالتضن اتنين

 بانعلع (ى اكبلذ لوجو التمر تزيد نا ادع !زعدع امن عن ارغس عض وبن عدل ضل زب هاد عزعد انبي اكتم
 دنع ارعت# _ تتعب زالدا اها ءوتلكرضؤملا كلر تجول اهو كداطهشل ياذا عشارج دعب دان عناكت نبا نانعزع

 ىطالا صعت اذ سف نبك لص تضل رن انما مش اكل ومن عشاربعال انشملاف هيرادئاجز عدلت 'ٌبيبذعإ

 0 مودل غش تدار عة بال اهل اهرصعني لصف انعنانت 1ع زعبل بمب نح علا
 0 مل 241 خانم مزمولازاك 2 ار تش سقر جتا

 دوعتللذورطتج كو : 6 :تي عش اربع دان عمت م 00

 نمور مش الو عش مكلذو هزل اوه الو ابتسلا) اما ثِضِنال كاكلنف ءَبلَعسااعدَص اغا اودتل اجب لان مد

.. 

 مدمج و : ب عفش الورل عطنتج ودي تدارس نا مانع وسو تااتا اج فراج تي تقااك .

 نوما وع اغمسل ان عداربع إزرع عد عرب درع يمل رن انجزع هادبعن بة يجز علب زعةكعلا نان نامل عتزلا | 0

 | 0 و دو ارَهشل او يطبدصلكنتبنَتل امه كلزن لع اهطوش زا! طرد هيف هزم وهن انمكم |

 يا اك نقسم عطس يبخل وان اذ ائينال م كلل دول معشسال عه شم ١

 ناشئ 0 اما ب سنْنمكل.دو 1

 م اتالم ازعل ازعربضعل ازبزيزع ناد قب نع يتوسع !ةعرتعأكأ

 نيني مزح انف تازع ل ز مريس الل انزلت ابل عزمج هز عمال )حن انس زن طازج زرع دارت نعد! 55 ءآننل لل

 : ان جزم هبل تالاف تزيل ارجع ازعز ايبظز ردو زعم غلاانب, ارم هد ا رع تاوعِلَع دعاك ْ

 وكنت لادا عاش :هجاولو حبالزتعاذنعبتشزم حم قبل لدا اكلَط ءولَصلا ل مَع اوْمْج الدانه شسنم جس اكرتبع

 ضب مايطعارسانلا هلا ع ل ل

 رع عرمولا ذا صدخأ صانع انموعالدكيمأل انلرنا تداوي خال لعرض كد وس 1تّسصل ْ

 ا رولا هشانخ رتل .شادتع جاز عدو زيد: زمنا نتاترع يعن نمت أك ع ملأ



00 

 أ ةةءظنجؤشمز |نمّؤم دانا اذن اند نمل كرال اي اطيز فب )تن نيش نمد عزماطمو هقدتيز عسا الورذل اشم

 ف دوعادز ا( كابن (نوماموض ذاهب :انيرَمِشَءاجداهلوميرانشل عبلخن اتم الطعرتسإرن هكلذو ضما هذ خرم ماتا
 | ةلهسنع للعلا وضمن هات اممب ]ع غضرتلا و اوقع الد طعس طاب م مام تالين هنعضااَواكبمَسلا

 ده لوم نموم لم اطرشما ع 7-30 ؛انمنحاش اتا مشاتل افلا ةةلزجملاةلانعيزتل ازعاج :نارعتم

 || ءاكتمزب نكن ان عزع لذ ارح لعل 0 انلهرَجنمؤملا اغا ذاهجكيرف اكواموعناطتتسوا هزباومم قدانمؤا هش علوه

 ْ 1 اوم لومي مم. باع ااهتشاا زا ابالي لعنمؤمل ان ايمن خا هثد انارة هّسإٍلَصَس لست اغلاذ عَسادْبِعَؤ اع

 بابتع جاع اكتم بانيعن انك م ايبونبناطمشيوا هاوي وفانم

 ةطةنمؤاذؤبداجؤ ابار لجل اتلاؤمعمنّوكنمزمس ام! يلعشلتل انسامجا اهترلَو كليم حان من مؤن الف ١انولاف

 ال !ىمرتح وكنال اسس انن ال نمل ةطاجج دقي نالت شال اني انسب زج , وع اَنمومَراَواَو ب ذوب اؤجملا

 ْ نهزشاومهو دز مومن يبنم اًدحاذو زمول انعم زلط ا ”ءاوزعطرزذ عن نع

 ' كوخوالازمؤبزم الاخ 2 هد ارئع هل زعن ان نب هته ادب عزعر لشلا اه بوجي اطبشموا هم اذجقرعؤلا ءزاوعبم قفانمقرزلع
 ةيصتتا :تاكدارعتتب 1000 اًوهو نسج اَئِمٌوَمَكلانِساَره اكون اوي يوجب ان طب د جراب هسا ١

 سم م اميز, لغنشملاربط 0 نضانمتخ وب

 كنا ووك الع زاكامل انتل ع ارجع حازعر ايزي ازعاج نارع كداب ابك علْعَس كو :زنكل الشم انداط
 داقسازَعزلازعكتلانيلعزع هنيعزبانعت بذوبنمملشمجنال طيلارب اجزم ةريزجف اص ومتاول قد راجشَوألسْدم

 قع اوبع ازعر اع ارعاشلشلا (9بذٌعيراج 1و9 نموم ضمنا انج الو طب انج قضم عضم انهناكاطل انت يبد سارت ع لزرع

 عناؤس نيران عنان ازعمنفع ب ازعتم (9.بذ بدال وأمان فئمدعاذتلا وتناول انيوكمالو ناخاطل ومب نتمسلاف
 تكل افنالني ةهجنعن انعزع هيث ِ !نعفرتملا 9 هةدتل اًيهزعانسل او لكججل اننمشس اتا تارا دع هت اربع !وعاع ام

 .ةكازجزع رجال لقا طعلط| دع دامس ددسن اهل مخسملد ان اؤربط ال افغرجارمبلا اكتض عش ادبعب دنع
 0 0 مضافا اغاذل اذن اخي ا

"- 5-0 5 

 دك ردي لع نةعلا تس جل انيانع منجزات

 ل هنالخاعيليقلا دوج اظعكر تكلا نطير زك وضاكل كريات رشم الخ هشاول
 اركتسال مك عش نناكلاف !هل نزتملا جلع ةمزع ب ازهزعج يووم اعمال

 اي لا ؟:ةنمافورشم ان هزم جاك هرشلاو نطل تؤ تمن اك .ىرددزعم

 دل كسار يلجونن بولا وج عااد جعانادشم لا يعزز ذا رعو شلل كو منين يوكت لن عكس زو ننام
 | دوج تيب دع ادبعالانتملاذ ذ ناتننيدبيعز عع مالا ين هز نكن عةئبلازعاللعلا كب ديجي حارا زوعألا

 دع هس موضع وضت يم ءالبلايميللج 0 ا

 دشؤاءاكذنم اول انزل ضال ان انؤْمب عرش رنعاب اشم اذ ط ابن ةنعاتل بت يورع جزع كلذ لعلاطما
 هلو اننكل افرطس اول اناذ اننز ننس 11111111 1 :ليؤطاض اغوزل لك نمل اكلذّيااما

 ةركل انن هات اتلغ لف طوب قا مملزمبا' معن اكو كاجو طياذلط ءانج وكت دن انلازتحل
 | قنحلادعد انمانءعان دورت زم انشيزم انتو اناوث اطإئاخلا و جس ءاؤرذول كر [يبض (ةلطاإل الخد رص الَعان يلع اذا شمنخا

 ادب



 1 ام :اعموالأ انااا ءالرساتلات ”تءالاث 2 لزج ا لع ناقتب ابتاا عت نعلم

 4 صو راب نان 01 ا 00000

/ 
! 

 0 0 و د تام سعلا

 لمعت اننََساَناك لذوي التنس الن لحو تدوم نفسا اعاَسو جر قولان: اءاورتم الا ل تماق لن وبصو لان

 نر لارا طلال رموللملا عرس البل اا الب :ل تعش دمت هز موف اكل و مع 0

 ولاَ ناهز ويد نيعزم] شا < دال. ن وكوب الر كفي ناكر اهئ هتدإ لج تملك الترتر انهنت تطاناعلا»ةلط |

 ع ا ا : حالا لصزاكال غنم الاذن ةكافع |

 ا
 ا
5 
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 او هوالب دوا داوت لا نزلا كا اهنائاكظغا

 «نبلولبهنيرجنعج مخ 0 0

 لن الفرا نجد اقكرلةهكرع رمل تالف شايع ازعأ
 مالا [ًمْوم تدلك اود ءالبلامظع علال ظعترال ارسم دنع ازرع امن لارا ا لا

 | ةجندانغ البلا ءنغادعتحا اذار اف للان ان اذ عم دازع بارع د جرعه ابو ازعن انس بتي نعي ضع رارعت#

 22 كيسا نتا نعت كردي داطا كلر اننآج عتيل اذ ءاطاذ اذ اضمالبلإب

 الفنإ ا: يبالغ رار تع رعد الع ينسخ فرج ازع يوزع قس كل ناقل تم هدتص هال, ةيو هد تع ءالإلا

 | هللاغو ارعدازلاببز زعلت ازعر جزع نعوم مع ريرشس ركاب اواناو اع هللا ٌةَغَرَبعَتحا اذاهد[راريعْس دنع ا

 وانه اند ادتع ل ةونسر نم ءالبل ملظَ مالنا ربع لد جحا اذاذ ءازج زج ظعمفاكةالبلا ٍظعَيا مت شالوسرل نلت لع

 00 اربعاء بَج 0 8 ا ا ءالبل ا طخ

 0 كد م انيس دب اورنج منعاهيرسااندالااننخ ءاتلاّرمإ زب امهدابع

 اللا ةن انين لير ككل اذوب الاتيان تعري لح ناكل يرتبط عش ادع ان رد عنان زعلت
 الذ ماعطملا مو اعد مشن اددعوب الذلة .سف رئت ادو اذ درع بسن نب وب ع ةئبل نع نعل أ9 اطمن يسب الخ

 اا انيم معيب بتعب اكن لو طنش زبلو يل نشف ظئاخ خلل وْلَعضملا عك حنض إلف طباط يؤم جام ل اظل ميل ا. نعل خد

 هللا بزعل ذقن.« انطزمزكإ دل سمن فيكن ادا دز امو كنب عقلا وود ضبتبلا ناهز منت الهتلاد

 لالة رت م لعرش ادع جازعص اوي مين ارعنإن نعوم اَيَِجْرِعمَع قبلا ةامل إرث هول تيك دجانتسدب

 ةفاخهنج هؤلنبلتم نخب امرنبتك وتعلم ءاطس خان تي) | ليك كيت لانيؤ ارباب هد اطال تطال

 ناَكانكذا اوني[ رقع نمودج نمَساككلااوبؤازبدلانمإ كد ل ا

 لامك وعلم انس اجدع طاطا خلاف رتيرئطغش ارامي عنب 8 علا عع نع كلذ تان اونو اهرب ١ ١

 بالغت ازخلاض اشبحام ةوكذان اطهانرعي نغلاملا ةوكد ماشاء ايْرْض ع .ٍةنستالكد ذا كرطسسلكد خامل | ْ

 أدتبإلهشا 0 ا امم نيذلا لي نيل ذنب |

 ص ادزجسن خام 0 :كوتلاكاثيَو نهم 00 تماس بكلب دمت
 نكلسو اتلاف تشادبع دز جول رع ماطمتع تلا ءانبالابه أ الع ا

 تيرا هاو هرينااتا 1 ل دايو ئحشياإَع

 | أميرها بطاوع مالا كنا ةؤلما ايل اهلادَض اهب اكءال ل نموا وب عَس اهب سانا كلم: نع

 : 0 ةرازلانج ع انج نخيل احضان اميعواؤل نعوم
 مسهل بط اوجب امال تمي ومضر مةرل | الط جلدها مال سواه

 -1ل ١

 2 جب وب جك تدع هددت وج مك د 77. 2702 دما وتل 7777777 7-7790:5صعتكل مسجل

 ذا



3 ٠١١ 

 ا ا

 اكن البال سر يرو اج راسا وابو صاح
 اياز مايلا نم مشاربع بعدل! :ءوكتل نرجو ائازع نع انج جب ها عيش اكاقتنإو مزار عمت [زع ةزبل نع ةرعلا

 ناكتم نب زعنإتحزعدتللنا [جررراطلإ ضف نامه م اضملا رجالا زمال ان مول اٍايْوا شادبع |: كَل انف ام اغسعن اكو

 عاشوالا» انكي مول ا كانكو انكوان انكإزرا امافكت عّرزل!ةماخا كر مؤهالشم صساوسرل غلاف ساد ع دز عرطصب جانرع

 8م مرن نأ م قسم وادا اريزراكا كيف انمل الين مرمألا'

 هلال اهلا مشادتعا نزع مضايا تاون عل طز ازعل :انعقع (جرتكل انمضطل اورج هاّسمملا رش وملاءآيلا
 2 نموا ملف انك اذ دناغاوا جب نجما 1 نا عقج نضام فال ادهبصعل نلف )نموا كب عتجن ا الر ىلاط

 ا ره نو لارهرنذ اعل ايان وال رو اكلإ .اًونبومل هلا اذ انل!زعذاكت لك ءازب املع

 نص دب اشعال ووتش ام !نملا نعوم تسالازعام ل سر ع نعل اور نعلع

 نقل لوم يدع: اضن نض اهينحا رش طا زب انّصلا ب ايش منال نغفل السلالم زم نجت ذنعل مل خ ب مج اع

 تاي اذ رون ة وب قتضاجصخخاخاؤبضمزاخ رين مولا دنع مومو كتم اكملت ٌءارب شي ورم اطوهو

 تيرا هيد يروم كو ضعاف جعار هبل مذا موي مرنم وطاح او ننعم طلت ماض هله

 | ذجلانش انا د اديعا: انممعل ار اقز سرعن اةعزعة نبل ارعودعلا (كلؤملا ناش اند كازا فو فا عن وتعب

 هيلع رع ة مرة نعت جده اعؤ دنع طل خذاك داو ماماوافاعو مااا هو مهلخ هابل نعم اه افلح

 قف اهم فاعف نرد ميج يري تحول دازعمزج دار عونعو اتش نع

 أمهاب» هابل انعضَرَج اًدابعس يرو يعول 0

 || عجب اكدلغلا ف ججانعماقنت :انعداومس هع نيسان تحنمتمم اك ب ان ةيالاو بار إب

 يعول نكهناكنانجسان حانون هاا انة انك هاو انجب تبا مولا اوم علا

 ميرسي لالا درس مام ا :مت هوانغ رض زم ملاكا غين دنع اذهان عنك ظاؤاك
 سولو ناَحشٍ!لَص ادمن ص| م ن اكو عبس ةنبملإ ضح| زم ءاْجْولا و ه ومنعت او ضرر اهلا ] مارس بجسم إس: ٌبحانم

 هيي مور نوم م موجات

 سن مهو نيذج زم ةانثملا كتان نشل ضو َماهعْوطئمماربل شا الحور قل ابدشنب عكاز لضم نوطبدضلا

 «نب نعت (ىعلدحالاةلثس الا در الذان اتلازهشلايؤب لتلعب اطاةدو عباط كال وص | اذم كمظو غو اب اطصا

 لئبتلش ات تلاع جدر انام 1 ووس ل و وا كا همام
 بنبان أهو | :م بت مد انكم لومناكتعباضال خكمن هلازمكمناكرشل هل اطنل اجا رئاَدَّبع

 ه0 دعب  اذانمالو نامل تدلع ليزح اهلا دن فانسم نائم اونا زغكم

 نراك باي حاط كلاؤ انكل انادنعنرلترهلااومتتا مو زحام ناار مرا امكن امدّحاناكوازبخكم اعمالك

 ظ اًماكتلاث انزرعض ام ؤينكت نيش يملا انلسزاذ ]تورس ال اذ اك كتزسو ن ولسه اذ اكو نعمتد ا كام عش انكر ملونملا

 | م داعم معدن اكرن دار اني عوبتس: ؤ وخان الك لجو د داثرل الب كده إن روعس ا مجان ل وهز اكان وعدل ازمؤوم

 ' اةفعهطناناثل اوزيل نطّتلاىد انتل )جدك! امون ونمو نين فنه اميرته أكو ٌّيبالط اه شعشم سلا

 يعوضه يجنب ةعزع ااا اهنهللاَءاننا لص اب اككرماعّيرل اًوركرل !باؤبا ةن!لتدشيمكلا

 نلبس الوان اف ؤضااتمدتاز كابا زهزمزم دولا كرام يدا اوس مد ارجع ب انقل انكصَل الوم

 م ”اورقدصلا دل! ؤلطإ اء. نكلو امن الاشال ايل جوعا اًهدطإ عع رتل ادا رس انل !بْولاَو يالا كلي: زها

 |. ازمة ساوب دش زنا اةياخا 1 اناء 1 "1 فح ةازعم . هان اناند خلف فصلا كومود 2
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 ||:بليرك سول 1: لاش هلارالاف عشارجع جرعوكذرتعاونلاررعناثعزمد اذن يتحنعجارعتع اد مدام نوع امد

 1 أ دنع انابيلا ومتعوب ]1و رلض يو هلع علا نبال عرشبا طقس ستكر با عزنا ل طعر طز يبالون ]كيمو
 م قلانةلاف انم انشا نَعلاَ مازجلا,نموم الس عشاربعاب الامل اثربك,ن ارعن اصف نبازعن اغلا 2

 8-2 مكادغل اةنبنمؤلاجب اببَش معن تان ابان غلاف كلل اذ عش اربع دارج امن عدلا نُمولاإعاجا كابل أ

 رددها ذةاتنعياشنتاةداقيع ضاع اعتعأكر يي أي مما اننا ّ ني 0

 اغت اهرارز انا لع مجوبال اًهنافنركاتمهزكارخ الورش اخ زعوف ام انعم لم قعانب ني تش الغرز تانية ضال ظورا د

 تشل! نعيسإل اطخا ءاؤزع اود اوعا اكلرشملب اد ضيا نيتشر تلحين زحل نتج اتا دنس أ

 مك[ ف نالذ امعاذملا وكر دن هلال ولعل نعال فل ا ل

 ع و وسلا عوق مفاد ليسو :ومع:رعناوعصرعناتغل حج

 ن5 كرت كو ذعر رك دم امو لذمكا عمو هوعاط افرع اكءوباج انه اغرب نال ةدلانن نان جتعرذ السد

 | طاقم رواداطتلاز منا نهض نادال لف عاديا ذازع جنات خقع
 1 سوت وازعاخ ب نورد داَعاََج او دلي لنمو زم اقرطق د ةعابا؛ لاف نولكوب ميري داؤس انا
 لاف نكتب زهنبذل اقري ب تباع اظلم تالا داؤهشلف مز َءطلَس خاين إلعب! مطلَسحَو تسدالع

 انتج تالاف عمان دازعدابازعوتانوطقنم لن نعدع مادا رمنانيوتطابس كتم ضنبنلا
 نم يرحلا جرح ا» مبا طنصؤاَو طاللخااَو افلا وهو جدازمعرملالعل أ 0 امألَمرتللا ءاجاذا جرزترل

 ا كرك كوست بابل هر اسس تملظت كيرلي رتخ اخ اكداؤسلإ طق. غار انزم عيان زمن اجلا ؤلض تتم اطبذع
 انت انرجلاةداننال اول ما اننأل انخلا 41 هر اش انبنض اخ |عب ,امالهو برنت زيمم م ومج رج اميل ءذازجللا

 كئتداختنبتس د اورو م هل نمو ظن اثسأب زدنا --
 ةَلط كومو نص! ننال دلفو ىاطل رعت اكل انف تب :مؤملال ابطل لئلا طلت عتب ازَعق جن عنج جاكذار داون عد

 ا همبلطو عزمه شان قت ؤر افيتا رجل ةيرعلال ع! نسوة زمننا كيال انئوت خان وكرر زمول ان ابان يع ئتّسم

 ْ 1 لا العوزهزعيجن» طفلا ئخ حك انيوكد نول لاب اضل معضم اك صياف وهن اد

 52 نعت ربلانمنعتم د ؤرطع عن |نؤزنالا كف ةيزمؤللا ةوف نار تيبلعل فو عنعزتيبتعنساري نه كال الما زمظاذا انكمال

 ظ اكرطغل ايزم وما هلنب كارد تاجترجب بتم
 ىبانافلافد انساب 00 ا ا ا

 0000 ذم ذ شدا 2 نينو حادا الول مساع

 عا اتطلع ارا عطب اذ ذل نضرب اظل طبطب عوز بل نع غنتملا كور تمشش هد حاخما لول ارنا اكاالش عصب قي
 صال بلل ف عش اربع زعل نعم انخلا سموا عيب يو نعينع و اكابلخا الا نع وز الءائالعا آلا انتل اًيععبع

 نهؤهزعاتسا ءن:]كرملا سام حر أب تونا ااهيذزل اجا زيششيزا اذن سوم 5ايام
 0 ا و سس ادن اعذب احد داّتعز لعمال نلبس ننعتطعير مما

 جا وألل اما ءالوم زوج اطال اؤما ءالوهؤ تبا ّيف اًوزمكريزلل كفانا انيدل اعْح ع عمهزب ١َءامَح اتغأل

 هم سال انوكين لوبا هدا ل ؤط نع منبت |َنرَتِإَعْئاَسل اخبتسملاكبعسْ حبب ازتعبل اغنب هتدارّتعن عدا إعلم

 ًالضؤاودتقفزم مطشر با لإ زك لانج هكا نكد ذنب نلعاون كن لا دبل عمات غنت كلز لاذ اذ
 اهنيك طيران ياام كير م يابن زمئ ابين تل نزف ن ونس انزع رماب كلذ

 ما

 ا امجس مدمالاورط منج ار طم ]كالول متي ص اخذمالا ننهؤ زنا ا تلح انخم اكسو نيون. مضؤزمانونعسأ 1 ل
 5 لونا وللا

 و ا كك رنه دكا تعم تلتهم اتخاذ الاصخممب لذ اكازعلب لو ةدحا طن! عي اويوكبور اضكلارب اب اوم ةرزوكلا ا 2



 همم بقيم عوكن :عو مام ازعل هين عهتملا أك ماما

 دشوء[ذنلنيتشا اًمتهش لوثر هل ان عرش ارجع دلع دي ع هلال وومزنتلانازمالغمخ ان رالكتأ

 سور اولا اتت لجال ثم الم اورطف كسل :نهتش ا كثي قلاذاذأ
 لاناميخنمَجْرإب م اهنغإلنم دنيا ضإرذ ن ؤبلطب نينا هر ظ ضال اذ قش اربع جل عر وعش جان ل رعالشل يعن انس نير جزع

 قومه اذاخطعولا رظنداضهئسالاطف اتي اهب يرن الجخ ا ةرظنفرنن اجو عاين خطي لشمع ةلضماماحلل خت ئضاَس

 | | يي اذالدستنججن )مدي اجلا ذل اف هان هلاك فضلا بامعنشلالوُصنزمنهملار انانزل انتا ثلج اطوشبخ الانف

 || لاء انل اكماعلنمرزحلانار انخالاضقبف عون! كنزي امضمداغم يخبز اوضطنا اذ اذ ةدحاذ عساهم يوكل

 | ضالبعوللافلافنادغ منع. بارع كبل نعمل كوريل ابان عزمالل جونلا بع رسلازع جهز اطواضنق اجرام

 ظ ضظذ511111 يم

 ع رم طفل !ناككلذو غار طفلا ةزركدَح ازد جس الونب ذعل اديب تخزم اا بطشنالز زع هدنعت عزف اهلج نوطفلاو هدا عزم اكرم

 ”افلمشا لصّس الو رلاهل اف مسد ادب ع هز عسر منع ا اان

 | دنهل ضيلف نجا ءآنم: لمد زمول ءانمازمد#من اطل رمال ”مءاطغا تن فراخ نع اطل طفلا لج انِإِلعانلَسع

 بامان( مخلارنمدس انام جك كيد زم عنا للف نكلو حرالعئتدر لن اط منا امال

 دعانجّوبلالاهل اخ عم اربع ا زعشإّبعْسضرذ ازع جام ضبع عش لل تع ابق منعدم كش ءاتنا ةوكرلا

 بامالاادطغر هنا عشتار فلل ةنج جمق واع شا اع تا :ةرطلختنعمشدازن ماج ادا

 يلا هلدانا مطاوع ال غلا نانا زعلانين عد نعدنع بط زمكت اجل ةزكل ما لونان هن طلب

 | ةعنزت مقبلا كبعنضا ام ترجع ؟ناؤمزمانتل اذ اكرظضا اننهزع مل ومب مايل ادذنشلا ايس ضؤملاء ءارطجولا اهملامؤب | ا

 اعلا يكتم انو اوناننانلالم نايا ضمه دلوع انرنجلا ءؤلخ اذ هدجباهد انورطمانتلادانذ مساتحا

 سستم مهن هن الونمن م نبطلعا لم نطغ اغباعتل ازمرو سلا اوككو دقدلااونكَسكءاططلا كا نسال إر الا | ]

 | |! انضنل نعي اننسنبةعرع نيعزبازعتع أ ككاسنسونبسايندلا دشن الوان انناكنسابتسلاضانبطغان
 0 عدوا حالا امانَسلاف وحنا وا ' نتج ادننجبل خط تالاف تبلغ ادنع هازعمعتب

 هوعا عوويننمام وضم وطض عنربجل اذ ايدل نمانضووعام لإ ظنان نجلا انط عمر الع ناكر اؤهزم ابنسلا ظ

 راس لما ينعلا مزب ناكاذال اذ :ةزعنج هز عبجزعارغل ا تدعز عطنزبل رعي حازعهرتسلا وتلا باو الملا نجلا
 انلهرشل كرينا اا كنوِع «ناوهمكد فانز الوم ابر تبيؤلونمند ؟؟عل وعزوز اتل نمنع مومن غفل: زرارتعب نب

 ٍةلنَع كد سعن اًمعّرع هزل اع نما اك :.تيلا. تع وع انتو ا طعنصيرل اذهرشم مكبلا نص س الا هوجو[ ضصضن ءوزبلا

 ٍبَج لإبن انتو شت اج مهدات ها لجيل ئه صدت الر عادت ع لؤي ءاجلاذ م هشدادتع ْ

 اللائي كانغزم بْن ادضنغل اهلل اذ عين فز مكتب ن ادخل سطس دل اطبخ كنز مربي واا ضع سو 1

 مدلج ندرس ]كم وَ 5 كو نينبايذ .يتاش الص لاسم اجوقساا جانا فلن ك اند نانا ْ

 اًناطْبشعا ا الغي ناناخال اهمال لاهل اعف لان ربط شمل تسد !ذوثسرل اطنىلاط نخل | ا

 نع ىطندازعت عت افلا غيزاناذل زي أو ذبخ زج نمدحانلا نعت اهني زمسلات ييلظ:ذ اهحهنمالتجد بع: ا

 ءائاناذاوزئعاظلار انثب امج طف ل ئمءفْسلانْساَن اذاو.ىماب (ةونسونم ذاجانم ةيل اذ ةلعالعش اهبع هازعش اتعرف |

 ماا نقدا :ئكلَمْن ب نينلاعهرتصلا نيكل ابوط تون اناغلاذ مسارب ع دار عاجترالا اه يومكم هل ظالنعم |

 2, باو هد اضل هشدااوطنعاو سفن اة ؛طنيكأث جاتعم أن جوتلال اهل افهدانْسإب

 تلاد ع ابا فلا اماطىتلالضيناما 2ل اهل اذ شدا دع دلع لزملا د كرب م تحل نت رهج نع النضني ان عناضلا

 لس ا
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 ْ ل حاشا نينوي مال اذل اذ مس ادع ازعيلا لبني انهزعزنلشا جلا ولخت اهدا طن تداوم كا ءانويس اع

 | زعبل بش ملغداانهزعدانتنعفرفازع انس هين انجإعلاس ان ماعلا نمرانشل اننا نيتي رض اقرأ انعام

 | لفعل ءاتنغالاد دبابو نامه بعل طخ ال ذم .لكلظغل از غاراز الويلان دارو زد زاب
 أ ةاكوبان ال نجع :لتفا دان وجي نعديعز نخاع ازعل | كلا ءاننغ ال ريئون جرم ءازطفلا اولد
 اكس أك نيو زا 8 ميشا طناف جدعان

 : ا ا ما زارت ل عش اربع ارثعنتكا ان تارَعن املس نبةيجزع

 ذاتي م ازملع طرا اع جر دانا لحاف ظَحَو مزق ربكطد الون ناب كان لجل اظل هلا ضنلاانئص اقع

 سالك نو تدنن زنكنة قاب شام
 ا :ال ويكتب جناب هلم اق مزركمل اضض و هنكل زم مزج اقام نبكت دل ازحنلنج ذل ومكلازم

 انوانروظ هر سكب ربان ف كانه دل مجنلغل ورث انا رسوم سلا
 ا ا ايضغر م ءاذدشرجق امان داوازد هتف ات اننتشال
 00 مولا 17 م و سبل 'نييبَسرازهعاب كلاما

 هللاود اند ء امهر ذعز مج و وعمر دو و وع هع

 قاكلختونجرالااذط وكل مهند ارخخ من طنا ة سؤ هتان هابط يلوي هبه .م عبق دؤ ذليل ا مسالا نط خشن اذا سالف

 راما اوبهذ تتح ص دول كب طل عم نعش انرنبتني كا بعنشو :ةزج]كرماتلاو ارسل اهنشضع موز اهنضد ابا
 كتيلعزنا اج ىلانن دانيل مكتب سمزعز والات بضزمز تل ايمو شاذ انما ارت اغهاتاذازم ذرات كانا
 | توططتم كتل يور عشت ايان مل انت ةزدلارق دلشلغل اةعلائ رس متعب دكت نعيد زو يزل وماسك مب ل ملا
 أ ةرنغ هدو جدخ زق جلخ رصين مينا تلو شلل ذو طونمسن اا ف فرؤلا جيلا طنش (كاننمي شير زعروننلا

 وا ب يسع اننا اونم ايدل

 انج لوز ايموِلعس انخا انين د[ بدال امور لج نم منع يغخخزم مين ةلعش ارض اانازيتتملانبمؤلا

 ان سوركا اعين ورك سجم ا 2 مااعرف حان العن ناد

 انعم انامل نون عااخال اظرباكو شكر كتان ذزكاضنهتجنلغلا نكن رتل ة فت أب

 َ النديم نركز عال انئيداذا مدت اعزمنملاالاغدعضنبل مسن ممؤب ءاكشال يع نإ اخ فهن ارغب ةكنررس ل هضنيعأب ا

 اا تنزلاعسرمز اهلاظ باير مز !وانةدعم نلعب ملا دن هللاازكد ضل عاب ابل اضفت ك انف ناجل لاذ كنس

 نجل حزن ع لدوري "كس لدار قلاب نبل
 ضد انكذل انضر نتْس إن ةزبنمئالم الخان فعال الدبل يمان يدَح ومدح اير َرعْسب اوتْس ١امهتداعرمع انابيلا دز كانف

 | كتجتلغلةسل 9 زف عن نش رحيل عشب ني اهزمالان ونرفع نبال ال

 2 الضد هلل انا هند !.يجرزم اؤطنطن كرمي ضب اء اؤهس انيذل اعد ابعإبل ؤسذ ا باك ةىلاش هند اهككةرضل ريع ابئئاةؤ كنك انف

5 

 | [تبتش انومبطعا امنولوعم احب لج مهل امن اشغل ان خن والوعد منازعلاطج نجلا بال اةير ضع نجر اياؤنإ ئيحسانل انمؤنع : هن

 أ

 8 باكو تدارككةرئل ريع ان! انضئ ذز كان دل تجنلغل رع بكب سله نك ع ااه اذااطهشداك محو ايون اها اًعبمج

 اال افففذز ك الخ لنا خل نريعاب نكن مف نعتشسو يجف عز اال انيه تان ااممتداعناطلس ميبعتترل قاع ا

 [تالوث رضاع ةدلذؤ| نشحن لالا ءانهشلاو نبنيدتعلاو يبقا زممبعشد اناا متلتلداةلاض اكو شارك دخل
 لانك نرْرسلهن ده ان اند اه شاركاش امك لص اياوتمشت نول اصلا "ا ءازهشل ا نونجيدصلا مضوملا انه ذ نحن ولا ةبالاف

 |! هانخغارنمال النطق الاجر زال انا وبدات اهكتدعزعكتذ اهتءاكورشإ ةيعانإ ل افتتز كاره سلم جساف

 1 ا ا و عمتك نكست كك كس م هو كك كك كوك ع سا كقو اجا انور ظير الا نوي داو شاور ارساتلاء انسان انلاانلمدنعيرمزك ع انمدانا الضباع امهاوانحالا معنعان



 طاق نا نمامو انستتيؤو اين يوهد جب اهاضل كن الوهن لاهخه نزتش زم اهنيعإب !!ل ةنينزغل ادن كنج تلغز ةعلز له
 آما 0 4زز اذ كن للاي !كنر يزل رات عااراتل اولد و عب افك ان

 | اهلاوي ايَسَسا رمح نري منن اظن ج اباطحنم أك كنر تقف ع ءازبشلل زم ساتلاربانمقاننمث«ةزخم لامهزبا
 ثاعاذ ركشو سلا ّيدعوذو مكان عسل !تبس ابك ان يدج معن انعاللاك تيلز مح ارب انيلا هن اهل عاترنحغا ىاَتلاَك

 ( اللتر اًيسارننل ام آي ضلاةدهسلا ءافولا لهدا! تحمضف ءوتسللبطلل ازا وز نان اوما كيران ضلاببابشلاو

 | لكم وج هنو .يلخا تان يازمن ترش غاهؤرخنا خبل هنؤلالةدؤل طن هجر ظن ز مم نمزج كلانا
 ١ ويس يم مع سما ا ع

 وهران و هلم الوهن كلم ءالتلالاظ كباب نطعنشم نجل نجع قرب خلا الط اخشب لام تيك
 اك دائم مالي اقغت عيلان |ةداوؤلا مالت اهنا عوزميح بال اشخنكت

 ذب زج او كيحالو ا طاع اذه غلا: ؤندا اهتزاز رج عفوي ديتات ما

 ملال[ سالّت اند اوني ناك ولم نم تاكا امد او منم زباةركتدعرتخنالؤاق ندد عطل يجز مت آكتحل ام

 نيس عع جان اويشلا ابا افيتمبنجملا ضال حلا ةضمتج الاف كاف تداول جل طر: هيك ظننا كم از محا

 جيل عرب لعمان سحلاو غال عو من 0 ع سم

 تاك طل يلا هيو اانهلم سفن دنبلرط قانا كل ممن اطل جترلا بطن ضعدلنرقنوكداؤف عزب كنظي

 اناا !ننكه از اذ اظف مث قطو! كزش انج مال انتا اسكر دادي ا

 مالكم ناطجرلا خلال بطش اك داؤخ : و قلذ لم نبقنةناتحلا يقهر لاول هيلع تطال نب دام ام
 و انتا عمم نوكاف تعرب مثبت او شعان اوان ضن نإ دذؤل نيالا |

 افشل فتان ضعبب ينبع اجزم حؤمتلاعبطإب نزعت ال اكؤشلال اج منقرب الن ئتخسدن وب بل الضال اف
 دلصو نيب ]عدمت هدخةِذجعإع اهمضماةلبطف هئبرل وانغ كاذذ هلدانلج كيلو ان دال وبن إل ترام ف اللاظ

 رظنناءازم) علا رهسبمم 02 التلال انه ءافرم هينّسورنليبرع هن عضم

 بع ا احل ذ يس اضم داما يعرب عا لاظف انه فز طبل نضال ها هللا

 ) زيخما قون اوم وز وطونج ءاكتدإراضنالا نان: طلبلشلا ابو سرعان ساو

 ا ب ب وبسم شك كام زجكل يدوب كلا اهنانجانطإ تفل إي كل نعل االجو هدم هد

 و مو هولا ارز مزمز غل سري ل عش ارجعي لمان اف ىدنكل دلو لا زب

 ا مرام ان اشاوم اع انلابتحم

 تاق عشا شانك حاجب ان نوعي اومناكناللمدَهش اذان ناسا انازمتد المكابح اغرساتلاابننك نوغخدصو

 ْ نخدم اطوال تجعلي هز ماسر انلسذاد ضارب كة ىلا اةلخو شلجملا يوه ادناه تن تي ناآل اطئش

 | لاف وسنحلاتلولانبدببز عد اكتم ارحل لاجئ عضن ازعاج ن بح اور احن ةيجزعدجازعت
 . 3 انشا كتب وحل كمل انيزمّ ايما لل كلهن اان ةهطادن عوب الل اتوب م هنارجع هلع رؤبانس نب: يعلضح

 ادم عيلان انتاراد اذنك نخل او اًرعز اكسمنبانع جل اجب نات ا
 00 اور العدل اوم رهال ؛اناهك لع دز يعاب لاف كتل دل اكون

 بيف تدك شافع نالوا

| ْ 

| 

 ا

. 

 تيس ي سيل سس سسل سل لس سسلاسلال



 اسما ب بربري لل

 دليل كلود ةداهشلل ئيممتبهشلاّنا او ثوملل نجف ميله زمرونمج! تحور |: نموهم اناكلل ذذ ميول ناكل وما

 و هقدع عمره ايو ا»ذك مؤ هاظلاو اما من اكوازا اعاددوبزمٌولاَو ثاّتنل نم اال اال اَناوهورخ خود ادب جءانل

 [راوفبزمتاومدشلا: وو انهبيؤبانرداؤنلاب ان ف انتهت ااا ينبع لعلي الئ ة رهن
 خخلاذهّدر ممزناكوي هةدع م ايبا حام امال إس موضدلثنمؤملاو ةنبتئإ لم! نعت اكدنم جزيدطف ظيزمو يل خد

 لهعذانلطوط نيف نازي اول تاجر قول ماا بعز كي عءاشسا سانيو يان
 يل ان اهضوملااذلهف اندغيشنعل هتسلئربونتح الخدج تلجال عزبن مول ماث اذ جراؤج ا ءالونمدلتم نا. فدنضمؤللا اذنه كم
 قدس تمن حا,ج انوش نانيزن اجا 2 ن ووك مول اناوملخن مفاندهش كو لانا جب مدانخا اكو مجاب هتداؤلخ

 ُؤلَصلإِلِمْهنايوصْم اماتللانب انتل ل عه اربع ةلافل هوم ادن ار عناكتمزبانغينع أ[ اًنَحانجْم اند كرت كتاوانانل
 نتناورسوزن الانسجام ةطدمل !ءؤب بالا ابتل اذ مام اباومتا مزه وبل ناس ماين نجا اولضنت اوعكتو ةقكرلا اون كند

 زعتمكلااههصاز نيل نجا ومكر طال ؤ تس_رانلا رز ن جرم مالا اننمإ عكس هساقنتبل تاس امال لشمأ
 ل .قاعرتيرابتنلا ذا العون ن يذلا زاب نعتمكلاشلاتل اك نيجاحل معد مهل داع لو سال انعناتلل ام اتلاق حاشلا

 ازين نو غبن مولاه الط نع قال قرع دل ملا لجازعراهتلازيزيع زج شراع عمان الأكارم

 نو الك ممل ض وحال نب نمئؤول از ملتزم ف خازم رج وي ذي او شيل اخر انش هندانب خل تو زا لعاب اكمام اضن
 تان اءامال ومن عش اربعاب انشمعلاو سب جزع زاكسنبازتج ول يجز عضل ازعل حنة يجز عج ازعتع
 دخل ضارإنإ محا عب اورباقزلا عتبات نمو هاؤه جان مور اربح انيق غض الئ اوك ساتان او علاج سانام
 انباع لاش هدا ؤع نع عتاب انل اية ززل زا رعم ]از تباعلع [ج ضم شطع شحم اداهيطجإلا عرولا
 كاي انئوم انلاكتنلا بح ف نادل مذا ضتبل ارم ان رئت اف انزل لو تنازع مرئحلخل اةشاانراخل انامل ياوصرهل اذ
 عاتي نينا هلا يللنن هن زمن كر:لك+ قت بت تم باجاني 161 باتا
 سلاَوِطلإ نيب امكان |: اان !ادحزجل ضي تنل ع اربع ال اهشمسل اف مازختملا جاز معز عزشلنلا جول اهبشدبج نيم اجا
 قال نال نب الدي اؤلعاقد نجل عكوبسل لع اوبنعافؤكسذراد لد تحال اوت اذ ثم هلع تف عنان سانإب مانا
 انتل اف نويسانسلاَنوزحالانوبس ان اكن ولو الا روج الناقد اان ناقه بشر نال بيل هبلة بم كسرت نم داطنجالاو

 ئلاوض اند جاوز انكا: زان بوح طعامها اَوهطد ال وسدد انو ند انام رياركل انني رمال ةزمالا ةنونس الاوان العنا

 ةرتبوزج انف اربنفل نينو ما ادا ؤبدص سول كو ءاترع ءاز كاس بز كت ابطل اركو آو نوبل زن انام هدا البا

 داماطجئ يكل نول اعتدت مالتمال زعتو رع ئشب ]كل اول ا عبشلا كلا طخان دس !ظكهو تس اون انزل هتدازيرتب سا
 !؟2وب لك تالا دعس مالش ال نيزس اة عفبكا تاهل تلا مالنال دو ةودنئن]كا تالا طشلا مالشسالاطاد
 امتع نب كبارام عه الاز امالول هنهاوذعبشلا ا. يكدر ازمدال ماا واًمامائخب لكل تاآلا دعبن جز ناجل يلا دبس
 قبينلوما(لكبُتَسمةخالاورطالو اسال اسال وبان اكو عل مالح اناا زمدألافاطالول تلات
 ىلتجملا نسل طن هلل اراء نوططبب اننتشم اس مف دهن تعب ([]كد بم اان مش بص نذل اظيبالا هذطهملا توست يحاَ
 دقت دمي زك اهلج يم اها ادفاكراف هيلع دار اناا جر هد ادتض 5 ماجاب نمد بعام الغ
 و اعَو تاطترامثد اعرب جز كتل منبجرحّملارسمتاملا اطهوتوربل كلام ضال اهجتبسارخانم هيلع ناك اورشيرعلظ فقر دنج
 نوماتملا مسا اسك ,منباجالهارثوعماضال كلك كاد ئءانضل ال ضاالركء ابنغاَناَودضل ارضال كل فغت اهل اننشاادضاخأ
 بالا تعاونعتد  معنباونتتا حا معا َدْلاَوانضنلاك نئوج ملازم ئول ال انج ال اورنج لينا كلن ناش انؤا قالا
 تمم عرخا(نمزيزال انبطا نال تلوين ال اةلال نببثغمآ لما انضالاز مداد دهتس ذل ملفا يلَسْرسِنئج الامل

 نامه وجويسضن ةرحاطاّدمَو زخإلا وطلاء ة سل العراك نيطب ات االكتإ زم نعش الع تلم دعب تاما



 ضلال اطذل ا ا
 ]نر لعنبو الل اسف: نازرخ ال نال دوك انهم لغو اؤلانئ نسل اذ نونب ان ايل اروع نبش تايضال انضر |

 عت هي ول ام ثفنلا مت ئزبل متلنمنل الوان وهم زلإاب تنل غلا الكل ابششلا

 ان انحاز ريس انش يعدي مدل ورقي ده ؤجئخ] كا اولا از حسلنم مدن ادع درع ماعلا اندر ةعزعمياغلا

 ًالفاككللإباع تتلو مز ةراغبمنانلل سات ران ن !الوامتاومملا مئبممبل اهتنعنصّرضحاةرلاطن هدا يرن سئهرطا ام

 هوو زج]كل هاما نول دوس ةامنرج]كسدو الا اان ولَّص: نإطلا ول انلعشز مدن جرم ام داو

 ظ ”ينرج اكلم ابكر حلَعش اورتن اقل اخت منإ طل الج نموال انلعنت نمد ماضل انس شعرك لدا ول تيفو

 ظ 0 وس ذامانمتزنو ىلا دش الافّئبنل اهتداوهنا لبس + نيذاَصلارج ارجاء بولو هللا َّئ

 | تان انماوعاَو ابن الاهل اناالا كلت. اخ اال لطلا نابع جريل ذر ابعنبعال ا تدق اطخم نعش

 | يافستب نضر اتنزرغ جركت ناك ني زكاشل ةسانل مانع ازا جيزش اكلات
 هلارتع ابانشممل اذ ةزَحِد رع يضف !زيقةيجزع نر 0

 نكمل عب شف الَعرَحا نموا دا جالمنل امدح ازمك دعت ال اناذاو نب الهزم عزحفاءخالز «ؤملال اذ اذان وة رلتنتبلع

 دعني ول انئبومش انجب انيزصورلا ور ظنف رسال اعد طنا انمشكؤلو اوس ن مول اطل نمضي موال حن ميز لبق الورونصف
 | دلع زملاهمش القنب اماول انامل طش ازمل اهعال مذ درعا اؤظؤلكم يعظ طن الو مهدؤم ف كل هش كما دنبنموثلا

 يفااننعبش لوم دعبول اف قيد مو م]كو ءآننع ازد ملكت ابطل اركو الضو نؤتيطل ازنارزكبشل ملئ كل ومن شمس

 وا ءاهنوفتتكاآلا واصلا موهدَحا اننَعبْش مالو اندَس يضل اموبتد | عزم وللا

 َ ما زا ةالجسش نخر زالوا اذم شاه غزا اوزيؤلتهزم غرب

 ف َنوعاَضْلا اندنعركو اما ملدا ودنجبازن انزحالو نوحالر [د ع الح المنع ابها هوع لم اَود ممم اخ ضؤي طاد

 : سال خه اقاةرهنج املفغاذاداؤ اهعدامةدولجاذانرنلاو كت اخادكتل ماو كتع ضر اش هلل ازعانتلا هناك انضم

 دوج عم |

 تايلر انكم امان اَيْغل إو اكلاؤمت ضن اله داما (تأ بم نوزع نجل ا اك دنيا وجي طلح نجد نج كا رك وندو رانج كا
 .دفةرالن زبن عال زعرملانيتيجزعرملا اك ذ ةانتاكد فان انثلا ع زيبا كتلة ءاح اطبضمرعزمئاتن اطالغاس تا

 | ليم اصبتناوزمؤ ريت قلننل ل جان انجل ذئب يخلينا ةزكمل رجالا زب نال

 ١ :تبنهزع يزين كه ير قزعيج نعت أكو لخيز مشن امون اذه زو كرم ييشكل ادع اظ هم )بال اذا كين نهم
 || معتساكالاطغزالانلاهزمج مهمل مدائح ركض نةربالذمةهعطن رانا رانلال ضار قش اذاث فر تيت لعش ادع غازع
 فاّدول ا يل ب ل ل يك امتسالازم

 3 يهزم لا نود ل طل اضن عكل اذن رعت اربع ع العدل سل اهرب مزعناهزع هنا رعقمجنتلعأج اَسلا

 اًوكرشائبذلا رتب اوراضنل اك دويل ازمرش دع ضل هلا اق دلك كلذ فكل ذغ انا ونش اذ اكس اكن نر ئضاَكَْسَتلا

 لش سوسان هاش لة ااا اانا شات

 اًدحاطكسم اذرجوانمهلداوراتل او هساوركوبلطل انمتراتلالض امم اخو لذا انو الا نعنع از م زم انذفغا

 رؤةزعجؤذلا وطعم كلا هس حازب اب عسا اذل فرت ِهلْرَع كَ سعدون علل 0

 انظار اذان هتداواؤنم انبنلل وهن هةر نوع ظل الز حالذورطو مسن اذازو خلا زم قرؤل اهيل طنب اكانشبنس

 رهإت اناس ألان ليف ف هاون الب تهلاطئع هدابعإل نغمه ان عباّصل الب ضن دع جز نعبد من هزعنإتما حن 1

 تاطانفكرالْدل ابعنالفإ ضبا ونجل موس تاو الا كتل بركوكن اهلا زن انور ظنل ايرتتزال انامل كبل نفر ظنبل ءاهتسا
 اباحضتبزعطابشازبانعيتبازجِإَع اه امن كام جعانكلو دره كتم رم َكعا اما َءَناْومَوعَوْالا انه

 ١ كلاشمسا طضصاَمإَع نا همفخا كئللذك كتمان ل رانل 0

 || مدان اداب اذاكتنالع ءانيضلر اتلازاكاعا تمد تالزمول ضو عنا[ تاكا لا 2 اه ان انما



 هده
 ملتلراخالا
 تيرا زاط زا
 90 تامالا اكرم
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 همسي سي يييببيسالسلا

 4يامج ومرت

 د[رماوانلم ام اان حالا نيج هد اتيجج اط ابضخا كا هني تجد رسال لسجم نسكن هنونبسال كاسل امين اذا نونيبس انساك ثبحا| 71200200220505 2522 2255227 ا 2222 ن5 225 يوما 21 ا
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 لجلب هال وانا مدنها :وانايا اكاد لّضفو انئماماب دافنعالا يجند تب اماوضخاَو ملء عاطو اعمر وز انئائامإب ا

 هلداتاآل تانغ هاا انغام انتل اناره مو عرادكراو كيا تيل عدلا حاكتمل زول: تبغنل اهات
| 

 تيجان بتل |ببزسال انضلازهش 2 لسباق هلع مسخ رطل انتهي موذع طمع موعدنا كب ]حا كدنفاز ناس
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 اييافيوشلئاس المان مْواَحاآ اك ناب ام هب ئبو دنت ادلاغش لانج انهولتبؤلا ةنبال اييملاف 0 كك 08 5 0 2 03 8 ار وع وف م |
 نيبيزازمؤملا علب اذ ال وي نم.ل ار تري لع شاادجع هلزعؤ ضم انت ع عزياقل زجر مانجر از اتسلا أو نععلل م
 اغتسل خلئاذافب انج اخ مشد امن ب تي امتدت ارريتعبتف لب اذاف ونجاة مانا جبل ااتلخل اءاؤ دز زمن !نمامس

 ةكاعلاا 1 1 ١ ١ 5 ع ل ولعل ا

 3 غلباذاؤم ايس ءافلاكرئاتسحتاشباىلاطنهتبإع انيناغلا غلا اذانزمرالاق ءايسلا نه! تح |نياعبتل غلب اذ اذريل !ةبازال اسما خذم |
 8م . :١ 00 .٠

 تاه رع ةرعلا :-1!]ذزاتللذف ءاملاة لاذ اه خيرخ اء ادق تمر هلداروس ابو رخان طورت ذزم متن ام. حان هتبز هع

 ةكحارمو بجد افاست ل !َنَملَعإب سولار شبا[ صش الجل 4 اذ ماد ع هيزع لاش !زعقجرششسالا١
 الرج ١ ١ ايس 8 ٍ علا
 َنِملَحِوْرعُم موا ةراش اخير انه رود كن ماو قزرب يلعنصلط ال انيزعال 2: تلط اور ظله ويف ثم

 | ذبالا فاران ارهسل العش يه والي تاكلون انور ظنن نوم نمي ىض زم مو مبلغ شاه اذاطاؤعدص لابن نمل |
 | ١ - ا لمس تل - : 0 م ا ا 2 ل |

 ا تابضعل ني زعاذيول !ززاتالا أكو بانل اننم نمل لانك ذر اهليو ان نكي خ رنه ايوار تدع جوه روركلا |

 ةولرعظذ ايلا هدا زم ظفامل) اهرطتحاْ امبالا امو ظف اغلا اًمهنملْخ ب انى ظفانن موب ]كال وع صج اب اسكس اذ ةزمجوا ظ
 7 ١

 ؤ
 ؤ

 اللول نيياطقلإ تسلا ل ْ
 قاف انئلالج هثراضبب نحال بل نر اج يعد [تيقهجنم يطع ذ لزم زل وة كبل الهال الو ونهو فجر ايعتس هته ا زم ظفاح

 ٠ 00 95 .٠ 5 0 2 ١ 3 ل

 أ مْ[ و مظنازوملاسلا ذو اناناكنلبدبال خا اطقابتلا نع ةىشملا دوب اواكو اؤنماَنينإ إل اخهسالاف

 3 ناكاتحَو ناكاتبانمؤملا اني اه متر شعب تقع ةراشت باسل اًماق ناكا نيل مول اب طنجب |

 6 سايلاخشالا |
 5 ْ لاند خامه ازعل انننازعرت وتس كلان زي عرابش كنه مورا 00 0 : 3 ظ ٌ

 ان ركاز انئي راش جانا انانجوانوطلصةجاتناانزكمانوفذدتيرانلاانضجاو نوعان ءادنب ]تنجلع هتلادبع ب هلا ث |
 افطار ضر نمش اغسل ذك خام لاك فرشات كج ناكل ذه ضحايا ع هبات ناني ميجلا جي اطاوا

 ا اهزكرلا اكو سمات نولّمل فض انت اك مخمل نسم الكسل اذن رشاشات رن ايوضل اني مول كك 0 انا داؤلصانؤنمز انالبشلا ا[ جعلني ةعزيزجمومالا لال ةئاضا
 1[ يلام ذدرطاو م مذهله ذ كل دشن ال ازتب اذاف امال دانس عك نانا ونا نانا كش |

 اجساد دوسان ااا اقداق ناو انهن >ييرخاذ تاريح ذاب عزهتاطخاإ اطمن اد اذخاشن ماكل ل ا ا ا ا ولا
 ظنخا وو اضالو رف عبط المنان ابيار انطع تمن ضماءاييفغل ا زيبلئ انما باطض اوءآ مالو اضفل رسل نتئادتبع ظ منال اسماك خام جبال مدا واع كن نأ اانا كندا مم

 تايسزعؤسلا [ج هدانعز مت اذ خم اهئنلا نخلط [ئجب تدان اتحد انرئاو هول اعني ازعانيؤنب ذهنعقا لم

 خالط ات ادن طيس اداب عبالاغدؤ بكب اتلاع ضو ابنا ةزكتذانم زعل ندا ةزعنانسنبت#
 20ةنبنمؤملا ةلاوجوم هنا إب الغ امِإةدَحارَه ته ادب عيباكتلغل هبت تنجب ون زير ضئء نع كما عرَع اج كش | تالت اههشاوال كلل حامد اوال ناكل كرم جذل! | اتش ادتعاب |( ومن ذا فن مج هاذ نوت و ضل نبك
 دل اف عش ان لغاف نوعان اًسلذتلل اان هت َح عش دبع ب اكتشؤلاذ دان نية ييز عز ارز زب دبع رع ةكذ عت سجل اعيج ا
 معانتضكيزّملابانفخانوكنا انومّسنل اسمان وئجااز بلا انو هشدانا هيل انبرتخما !هرشوافوَسؤااذندناك 0

 شن اكلاذ ةمشارعد نعمت دنكصن نين ّرئانيةيجز عع أ 9 كن تشردت اف شيكو اذ التلف زمنشش ايلا عادا نلك اغا

0 



 1 ودصلاور اةرمتت نع استلا ونهو دارس مب هديل اًراف كب دك بد[ نال: كخ ادع اء نبك نسل

 ا 2 نع نلنن عبكى ازعل ا"ضعتبان نبعث لعتعأ5 ١ ىنيككرم مورا طع

 8-0 دسم يا الج جعل انلص تّسرشم لشن هاذا لطما(ب مب ونمت نلمس الن مولان فم بايام لسا
 2 قد اى الان تشاد ازع مدل اب كو[ هارع باسل ازعاّمجلْعَس نع لعلة :خازعت عاج تضل زب لنه اناس إف مل
 0 الالاف هطال اواصن زم نيتر ازعل نعل اذ اق انلانداؤحن جن عّوط ب هندعور ازحن اكامو اند اؤح ان 2

 1 نوائاضتو انوصن تثوبولا نملدإ ضاعننم اول ايما ملدا انميشن دمؤلل ا هم فرس هش اولهم ارانُغ

 وحناشفبتسل اب انبي طرة ضير ضولمثد 5نينمول مال فرش ىزيح اص ا|مازنانلتلا د: نك و شدو نون كِنْورمم اند
 90 مطاط تحت الرف  مئنبتل|خر ألمي انحلال اها هوت انتم انبنداؤل هاد

 تنكس جيا انماط هلل لعاب وج اذنالاق ءانالاغ ءاالا اند اغيل مهتم اتعاب ادشمت لاك :ءالااببجزعكلا

 كنب يؤتي زعزبتم ازيدهزعتع باجل وماتت «رمضلجملا هدم مجؤاد نلهئلارضنال انضلتاذا

 يي و !ةبقج مزمن /لاطض احول جم ادعوا دنع اكول اف عي بنتن نب نانازع - نإ ةمنع

 | سات فتمم ردا طة كاش هش !انلَحمْشساَر ادال ول طخ انكر اف نضل زم. ابتجا طل ان وكيو لزمن ابح | انوكد

 ْ ع اة انزله ل ومالا لل ”ءاهضنامكرَجَالافسل زم ملخَد !مزجار الف ضولشنف

 كراع: مح عطب وال ابرضجلمالا !نل هزم ب اوهب مزج ناك حيز عد الاذن نونا زم بل انج انيولاكر افلاف.اعاتن ا نعوم ام

 ْ افعاعوم د ةشلابلعن ل طامرل تارك جمالا 1 لل اول افعال انهعإع

 نيزج قم اطماحاطدع نطئسام 0 م السر نرامال اول اهرثعالا

 د اهنم مدع ءاخّيال اهو اًطوُمسم ليرصق اع كاكا رلم قلنا 206

 و م

 امك يم نعد ان ل ل 0

 قة كو لاك تلو وابا شمال حو هللا ال اوه اًممثداَو املك مسج يل ةبمسو شيدر ف هن راطو دفا

 تسانل ال دادلَس ولاَ باعد إلَصهَس إل يدر بورس اًنن |لضف و وللا 272-

 7-00 اثرا او ميرو لاو زج لاو سنن ضمد ل ايمي اهلت اها نيج

 اا خعت أك مى 5 ناجحب ناكر تال كل طك فب انا دلف جاع زب نسل

 داع يعول كا الام انا مس ارجع ل عان انا اذ انما ب زعر اهل نايِلْسْ دو اذ |

 عضو ئحلجيلَسْرا هتاتناج ونش امنرلو جانت ضرالازم مط رسزع اًكَتمد اند ووربلاانضقمثرقعلا اَبلَصن

 و بدن هضد جرا زو كيرا ذو آل انجاب تنص دهسا نم ضتالا 0 نزمجب لاف مر مييادلالا 0

 كاوا شاة الغلا. عز ها جب دمت الاون ادرلوسرورل ٌتليرشاال هرْحَو هن ااكاوم

 | براز ععطلل مير دِلرَعْؤ سوار ع مالك 0 دولا درب يوم تدش لوس دج ساتلإ,سانلا

 | رم انؤرعمش الور |نرتعلاظدنبلالها اتسانل خلار تاغ بشل جنا جم ونس دز انذا,م هالو بدن ءانا انبي اهرسا

 ا كِفبلإلهاهرانمو نيت ضبع كاغ تبا <لبشل !اناض تش الوسملاذ مل فرك انام اًميدااناو اكد لذ امته از وس دئ اذ

 ب ,أ العضو اءالذ بلطلا مضو ام حال ودل اغاننل اظاذ ل ةنكيزج نم شا, إس علا ظ معان نزل اعبانمملا مهو

 م , 1 نع مدع زب نعلمع (ج اكن! هن اكن ل از ها ان انا اخضر لف ن اكرم اًجاانر < تئيلإَضاانل اهنا وملك اكرم فل ايوا

 ضب 00 اذان اكاكير اح مدا ل وسو تن اكو ثيْر رنا متبل جكن اح اذ ا بع جزع انبايمدإرضشب ع

 1 مهالول الا 0 ؛:ناكاذإ وحل ا ظني 'هح شل اطن ءآشاذ اذرمتمع كلذ هدفت مسار دا: قّيح 1

ولان ملال اغيب يل يس ْبلاراش اسال ؤلخدف حش الو ءااملذ عير ناز عرس نكرر نجا ضب
 اهش م

 كةقداعمب .اانمج زج اجو ضمل ل 'هطنسا امس كج ئبن يلف متميز كلا هش الور افضل لج ل فينك
 22252525 2 7-7-7-7ي7بيبي7ريؤر_ (7 3-7 ل57535ى5ى57575355572يجج7 يس يسجم سعب سس 2 مح سس سس ل لت



 مضل لمنناَو تشان الوسيزَسساف مائافنم ءانساَد امس اوس ايلي ض نعاس فض تلد ء::ءالامايا صا لوببَت تكميم |

 0-1 :راباول اض ابرج نعل سرحان سال جد ان اكد ان كرم | يوسي عل |

 هللاندل اًماختاكول ايجتمجن اكرنل سداد اير تسال وسد انف ءانتعل اينب نونم زمر ناكاؤل رم انولاث لشخص ناكتذ |

 داّتضزبازعلفس ل عةتسلا كل نازبملاةل ائكملا ةنمطنل الاد مر اان اش غق متر اوبل الظن طنعت مناهل انف ن بسد 5
 لطم الار ايز ال ظن وعش طاطتضؤ َعزمتحنبادنعدنك نجلا زعإ تلك ؤرطناةعنتبلاغدنبؤجم نابل شور نفعت ل نع 0 افاغ شا

 هو

 ؤتزلامانادان كلذرتعملل افورل رزيق يظل اذماط لعيشما دنككوض رك دج اذ انكم َكبلَعل امل لاظضرل قننبلبترلا

 تيتا الند معلا الندلالَهَو تن هرعنج ئبا اب تجوع د ناجل ان ؤجذ كيحن رك: د كله قاشع اذانخ
 كالا ميتال د تامل اهزمن عبجلاغو ناعيا اترك الفد كبالذ نتن هدانا مات

 ( 2ئاهونب اذن اع بتنكاامسلو نب زم مدنا تشد الوست دل اوما دنس اؤَصل يحال الونلَصلابحامسا
 د«ضاكض د ئاتلع الطن نيب تانعتماتينلانزخقمناد مططكينءاازههسائواجلاما | ١ رم
 0 ا ل لاا انلذل اولوزءملا ونص اهرب از مزمز كبل او ل نوومجي جا ماقرط 0

 اكسو ذت اًنلسالل ادع مب حو نوح وش ءاجعرفلاّن اف ايا نسا مزج كف نمناخباطضلاذعرزقلاق ةكرناكتحلا

 رد 011 الا ا ةيواقكوا "رسم

 قاطو نم اهئ ناك ضبلو ةزنااداتلاو هنا خلال كس اهم ان مئزكا نمش نكت مال اشهد او هالو سدزم -
 يلا متل ةنزبابتلاج عجانه ب انسي انسناكانبح ازعل اف غد سل هدتص مدئدادنعؤبا 1

 ١ 2 رام متم امورل اننا الوعتفلذول ان متاع طخ انقاض اززعنعو هكر ملا نبل ارما ناو زب نبا طل ليتل عفو

 شاش ا مالو ور ناؤماع زالة نمر ازد ون لعلكم ولاول: الا
 ع .داونوكنال انعام عفنب زمكل كانك تل عيش الن امال اخلنكق لاذ تود اكرم وضن صد اتدلا ةونحاو ابه

 نيقوعتنا تر تشان انوسل اشو باطن عد راسن ملداناكوَنوجبتالِغَماَتلا وعرب اًسارَحَو صال وسكن اكنطف

 أجد 1 و كعب الاس وم زمنه دداقابالا

 اتم أو نشفاكطماخ اونانمترلوسربوصتباامكمتياال من اطعنتن لع ناونم امجنافرتا الل عرفك اَمعْعْب مَع 0

 رس مب ا م 2

 ا انزل ةخوصد اة دخن ىضرخ ل يلج طن سؤ ل غل رت يزيل عش اوبع يل عاب اننا طبعي ز عم ئيزعتبتسلازعلع
 انا انا : 0 نونو مم سا يسالاك

 0 امونزغ عش اربعؤباناغل ان وزعئاداعن كي نجلس اع درابل يجز عل سزعغتملاا

 0 علا للم واشلا انهم مل اهدكاوزيدانل اناكشي اعالاو امم ازال اهيَصلا كيب

 نيش رع مدا عال اخ نادال: نعنانعزعمز ضل عاق أك كلذ خلاد اكسةتئاعل ازال انهزم اهل با عال ايو كلذ 0

 كيلتيلدمهؤءزسماباضداكلان+نسم هلااطع ضن زج دان جزع ارتدجارمتعأكك و لواتابسجرن» | ١ كابو
 0 انرساتلااذمم عدس ندع نسم اوبال اضيرنملاو امن كريم 7

 ابوها تمل نسما اوبان افغيىغل اهثجطذ اخانئباجن سلا ابا نهث وف ىّيطل ال اف لمح لع ضن الِْلَع
 يف صاع اكزقد يعج ا المسال دلو زعلان عنجد نعوسو عب ا ازعضاطن ودع زعربزب وع نعل ةسزعهتسلا

 نقيل زع تم أ كائماندام5 جان «عئتضز أ يجامع الشال ةنتةزتم تشاو لوم5فهتع
 ككرا نخاث ام [ةنبنئللتملللا هتلر تالوزس منخل انتل عد شمل هبت اكتسب انعبل ا ةنمش ادن عزع ولما
 ني انلانعزر خا للي ما عنيد اظن ابتجا نفتح !::ةننم وال اترساذستهل زعلان انشغال علا
 أ اهخادلز اماجاتلإسانالسةداديلقط الس لني ةرتاطض ان ابحت ان إب اكف كلان نال نكمل ثلا



 براس رطعالاراوسلامهتس انتل كلوت اماة زون (نؤمت نم (ةيهر اذ تاو اسرهم ابل اوم انلعشيضيغسانلا 01
 1 يي يو الب ص املبماشنال اكالازهن الاخرة ساتلا ةعامج

 0 فو مابل ظاكؤ ضال (ل 0

 0 وت اف تاس مم مس يهمل

 د ارتب القت بعز رنا ادع كانغ هبي ةلاجمن ا اتيلميل الشر وبرج انهائاظنناانناؤسا انين دل هلل اسلهِاَصا
 ١ .٠ هاج ١ ءالوتم نامت !كَيلّص!: لذ ان ئازجا انصد ماس ون وللا

 اهي ل لل كا

 | ميناج دا ارم مرا ع رع 0-3 و مي

 1 | كاماناعملئاغلاتالان نطل ذان النهي نك لدآلا انو انمجسالافماكمترنال !مانسزاتموب لال اذ ءاؤس

 | القد دؤ اى نتوء نازح نأ هسا اد اهشسرعم ةداهيشلاك ضم مَعم عررامملاك ضد ذهل مّ اندكذانا

 0 ا اوبالواونخارك هزه اذاذ ىحن نبل طاب اكاذا نش اومدّس مئاغل ماعد

 اا ا شطوط اناس

 | ذييطت تحص خا اكو اشد جل اوم 86 0
 لوب ةاننلل اهلج ةزحالئ ذل 4 عقلا »رص , محلا ل نمكل وج

 تل يا ها

 ذانالازمسلل نزعل ه[نلئالا هش انبؤ كل: كورس نا !نمآْ هلالي بتل انج عبس اا

 ةداطب وطن 1 و اهكنالانهالا جلانز ايميانجةرتكوه ممل طل اانلهزم

 كين رعت بسلا تر هوم از م أ جبن. دؤنالا مدننا نحل يسند اغا تعمد

 نعباَرِعِلَع روشة تيلا وشل اكسال كم مداربعؤ بال اذل ائرتبجوانعتيع ركن عؤتسا

 صلب اش باب حمل [عاكؤل لص! فدبعت هن اؤلخ اذا ل اذ ةشادبع ها زع نك يعن نإ سمسا زع طن ن بتم

 | زل را ايكو و غسول طن هئدانمشكو هئانجآ ذكر شخ م ظو هج ظلضو مهلخ ءآس جبل وضخ و جا ةزاكلإ الجاف تمتيع

 18 :ماطه وذ طاري اهل امثد ولف اوصل اسمين كرس اللينة نعال زنا او اه هند اصاعتب كغ هع جز
 ىجباغلاودتلف وف كلما اذتسلا ةلوظالو سما[ ئىلب ومر لاننهند) جان نمل انصر دع جة نعن انع نيوز عز عر انزع

 2 0 دئعوبلغلا

 | الوسيله لاؤإتنيلَعش ادع از عرب اطنطاطجب عزم وبن عكست ازعل اكو ينل ا ةرزلمالاك سللبلط ةنولا نشيد
 ا م وعل ل از الاطهار النانو اخاا
 86 00 دل ا !نأ ب تمن ديزنعجت

 ا نام تدنن ان وانس احن اكاذاذ انوخع اخ الا شلئل ء[بحب ل نم عزتاذاف ٠ ءابعا نم عزنرتع كله اه ساتان ١اذالاةز الس

 م كم 1 2

 || نع ايبجتان عع هرغس نع نرسل[ رص فنون نخل يسن اذ ١ يرو نمر وفل اذ ارعاغلل ابل لعام

 | دزننهتال 00 ارتسلا

 ردا 2 نات هع شالات هر اذا هدح دكا اضنا زين نانم

 | كوت ءانجب انيزتاانعدا 0 سرس يلط كأي تن: ماني افا لازتعس
 ٍ م شوزن أل ام 0 اضئانرنرعنر فز ف نر اضناشذ اهنا تبادل د اناقنالبت

 داير ارعاش زعم جوا خازغ ماجن دن صنعي اوسع هر تكانئدؤ دسار لازم زغلا ةرتغاب انتل دمار ان ةييدن مالكلا

 ا



0 
 0676 هلا 1 دص١توحو

 ا مب
 | رسبائتلادازإز لوم ممتد ادثع اب انةمعل ف ئبازع حام نازعرهتلا نبين منة سيزع تملا كو كلّه سن كيل ط نعل ذأ
 يل ل د نيزلا اولا ال عم وركب الوزع ع اهنع ابان شمعل نكت يانغ زعبي لا رستسح أك تاه
 00 م عون و بعوبالاذلاف ءؤمف نعد عبزينيازعسنع َكِلَماَكَكلَم المد ضلي انتل انشا

 كبة ارَبعُوبا هل نلاةلاثلازع مز كات اذ ةرئبطلا نعد! ناز با تح اعملي عز باز عقعأ3 سفن ثتعنم
 العبي اماتلئ اناره اذا ءاطانا ماد اهئ عرضا ماكل اذخ دل حلغل اخناتإ اذهل طن ناكسل باكا

 نع باكطعلا وطعم سمبل ن اهل كؤ شد زيان ودل و بص ب زاد اب ابصنن تجرتمل هيل اضل انيل ايانع انشق اج
 احلاّرلا اجر موب ن عيل ارجل بلايز مادا اعدت وت :ننكادل ظئايدضن ل انلاذ عاااع
 ةيومنال اا لطن الو مشد اهل مضر مالا انكان الو ًنذنكت طوس اير !نيلطمالا عرترلا يأ !!تلجنت هاذ اذ ةضعمجح جزع
 ََك انيزطانالئ امنع نأ ب كانبّدكاّيذاكتكرادكانيدّصاْةداط تكراذذل ام اكلوعت موز كل تانامْضنا ٍ

 ةقلط ونعمل انج تفلم ا جام اس هد اموت ايات دنس املا ارم اب اسمان ومعان ايي سانلا ْ
 امئانتم جس ان نوكي و ئباتلاخنرتلل طف اؤمنوكم زلط نول عرمان وعز وكتفنبس مللى هدول نول ابنذ كالو غسلت ١
 ا نعمان ضنا يزركل بيو انط ٍطوبانئ ابق ءازكد انيسدالب |

 لة ناو هند اجت ركر] تن بنمركر ابخ نزعا لنا ئ الوجع اربعا ا نغمسل ذيج ز عال غل انيزمٌو نعال انج ديو
 نكن و؟ن اوبال فعاط ب نابح ازمير امدح نيت عمل غجت تااحا [تسد ونال زجاطواب اذكزمبالتسا يطع طوب نابحازم

 نال ازانلاهىاتلازج اني جال عنا نركل نه الخلا انلكرعج اج انانرنعلا دام عجن الع زباغا
 كعبَمبْؤ اد[ انباسكأنب نيللاب مدلل بأ طيزي امون تلابلط اذكر ضتالا ا م ى5اه 20 0 ١

 نات انام لفض ناطتشلااناف ايلعدش لف مانجزم لَ ايلَعندْس 14ئالَجزماهتتلللطلتالريرلا طل ان هش ادتعبا
 قابذ عيبا طه تل انهن جست تكبد د ابند ينك ملح داالفا اهيفعت ضن: ماززم هبلطَو الدرع: خلال زم اهتنل انيلط
 ةفرااطونلاساَنلانبؤعو ابني انهم اني اههركتر نامت !تسلازم انصاف ءؤحاط افراد ب انس اسمح ساتلامبلا فعدد

 دولاوهسنكنو واول سبا اغاةلط انربلا توعد ٌكلاَنالوئ هؤباجاتبنل!باضطاإ بل كضنَع هدر وسو عة نمئ اال بف |

 هتباوذ افك هش ايوب زحاطتعا الل انو طنعف اهلَجمت ادنو اهينوف ال لن اعلا خؤاَراَلذ نعش وذ اب مز ككت كنك |
 د بول وخ دام طعتلاهزعدز زحل يخش اهدلانذل عنب جنز الَجوةيطق الهلي مج الاشا
 لئولوعبلاثهلداتا مش ال وستلاةل وعض هتدارجعإلانشمبل اذن انبظنءضئبزعرباخزلض ميا زعانس ب ةيجزع مخ ازعت <

 اءاشلا طازعش زمنه ايلا لاف نوملاءانلاو رج اغلب! ك2 ن أب انالصيتنم ملغ تدرب التفات خنثي جل ْ

 افون زال حائل صان عمقدشاذا لن نخل ةزئ اب ان ايلطي غال ابل لن واهجئازم نوبت الط

 |0000 ال تال در الس دمك ككل سح اعز اناا عن نقال لص مداح لاب رؤلا لمالاد

 كاكا ةالذ ةشابنع درجت لكي رعر تبا مسن [5 عربخت ل علا كار علت كاجإل
 الخ الاؤاطتق ميط ونعإة زب طرنو ذو ازباثإل ملاطسوناذكملا نأ بسيد عجلت كت صعز ماهل موب يشح
 زلوم طورت غار كسر وبلا كل ةئ ري ناك لذو رح ]كرمة شاديعلا موب حن وك عض ]عملو لل خذ اهناللا

 ٌيلاانلا نوران ا]جوَرعلافهنولعشال ان اول فنا هت انع انيك ولن ل الميول نمل وسال احا بكل صتد ال ايه |
 طق زجنلا زبااذيراتاقشازم نا نادت جزع ب ةزعن انصب ةعزعميع اع أكو فانتم

 ”ةعمصمز مديل موب لحس ال ظعارم نا ارب لَعهضاربع دنع وهج ا نبازعل امزب اشم نعاتشتلا أك ع
 يكيرله طازة زال ع ادب ا عبج زر عزاكت نان عوني ادت غيار ممن !ءعزع توزيع وزو لضلانغ

| 

 ًااغلاة زن عن طع نيل عرع معلب اع منقعزبانعتجم [هلونعللا وعلان من اءالزع!ومصَو مجاناإئلانَتواهاكمم



 ب عجم

 | مم«

 | نيا ذاب مستمر سملا تبعا تخلتديشبارجلا اراب مناد تسرب عا

 | لاذ :ةزعمح جاع رع « دار عنانسيزبزيمزعن وز غني دبك نبق نجت يو يل ساب ديعزعد مسني تقل جام نسما

 1 ابا |[ن طخ دشن اولكتو مككرلاتلا عاكتل اذ دلع يح اهكسمفددفكَو رج! ناشف كبطت يه زمإب اننصا نعد اعيد الاف

 الي مالم [تالخغلذ اةنممولذكا اليل ذهن اهلئ اس ركل اهسسذر امامنا يمن قمن ا انامبتتعك انا سلا ايلف انا

 | ماكلشال ضرك انك ركابخاولنبلب كيل ابمانن اًمانص نكات ممول ايل الس انوزغماناًوال لل ل ضن الضاتا

 دةرااطش ا كتجيل اف ممكن اد الف ضداك نمي ضبع عنزبإل رعية رب ننل ميل ال ظخدالزو | يحل اذا ءابحرمنال مم ثا

 ضان اعل اول فزع كمر لول الضاجيرحعل اومللض [نمدحا انكي :/لخغل ارهارطَ ال

 نيكل خان عوشللا امان اكتلع اًصاش انمنعبلككل انام انهن اكاد اؤمّسضنونلإ ولكم اونا تاوباط سانام اسم

 كا تانلبكتوربذاكم ارغداسا ان كنال امنعوكر ايخاؤا اهيضجتد هين .انيعضو ايسر لج ذك ايعازعيب زب ياك اول

 دعو وسلاشارجعي ئه ازعنائلط نتي عاشسالا بم يصغر ست ع ل انجمتا

 ورا اندم ع زو امنع نرسل تلال عن اونا لل اهل اة طسا زا كنب

 .نيشس اهنا لعاب ع اول انه كتان كلل ًءاوكت' م يي ازعل خول دحاذ نل اان صلح

 0 ل م .دضراو |
 / ىف يق رييكلاجيوالكرْيْصْل اذ مم همن وار اعاذ مخونل ايو مو كوجنارلانن ابالغ |

 يدعم روتر تاتا

 اهنا لكم 0 لوا نعيشا|كملاواذح تالف رياتللراكام مشي وخشن ام
 8-5 0 وج عة دوج هتبالع باو ناكمثب عرمان العاق ن اكسال

 | اي اًبشِل جل جدال افاتار ة- انس لها عغا عل لة رتر 2 لؤجزن اكرنهنلا شدته الق يلة يجد قهئارتع هازرع
 امبالا دهن خيتسادبعزمايلاذ تر ةكانس لس ائعزلا انف شالا ممتد ناوي شم سال مكي بلط اما هس اجرب تلال

 از عطعزعوب هنو هجن عكتتل نب عام ز هلع ليشمل هثبا لف ئئح ماب الاتيصنخ نم دبعن مالو اخد ظن ضي اّها

 | داهتباخب كج ناكل صنن دال | تبددجع نما بخيل هند اسمن اح مان الابصخ يزل الا يخيم تع مام عش ادع خال اذ اذ

 كيو ملعماسلا جيم د [َيتْن او خرب ندا انوع ان كيضر اننا ديلا نفط ن ينعكس امر ع كش

 ا عممتنال نال غبزب نر زعوتلا جزع ارعتم ءاولاك نعول جاما ءاةدوكنب ةئ امد زلنا خفلإب

 محرج فلل اخراج اييرمنن :انالضال اعنَس منّضي ايهرْسَْحا انا انى سذ ذاعمتّمل اولوْنَسصِيْْسْن طعن انه كاز يالاءةصالثذا عَسادَبِعَبا

 2 0م دمت ناكر اذن ا اطءاور هلل اءاّدر هريس إزمل ومين اك مت هتد اذوثسر نانو اخدت هلدالَجباط

 اتاك امانينا انج زحا هم هدو اتا ان ضو اًرخا ضاره وتس ناكر اورد رطنس اجى اب 2طن م العب انعم وتس

 دوعن انش الا نافل زعناؤغسزعناجطا أكن اوهو اطرد! تبلاث غو رش فدل ان نالت رنانجنا

 قف شنيلا جرير تبا اع تدوانتو لخناركرح نم انل ال تهلَع هلهاربع عن ؟ئاجنبلاوعزيوممزعزلاضوزعدخ جنب

 اناناس زعم كا نب ؤط كقصاذ اورتن نصب سجين الضال لونج انشد اة كلن كلذ نا

 ”ةيودبكلا سال ةلئازسو كانا (منكا ل هتداريظ لغز مربلشلا ىلا غ هس اذ! :انملاف حس ادنعيزعرتبازعونب نئجيزع

 ْ قلاعابا نمل انرل هن ىلع ز عت انعزع هزل ازعذتعلا (2معمس نمو مللش نا ال ان هدد اوبال ن عروس نون م بخ

 | دّيستانعدق جزع لتن انغ تا عوَع أكو اضن اخ ةناكاس الج اه علع ف جر جم >انالاطسشال هلو

 اجت شالؤستلاف لان دش ابعت انعرنترالا' و نضام .ومو مشد اذهل ركام هدا داثو هثداتحج ان عرسا تلي جظازمل اذ عصا
 تنسو

 هنو معي ل انعال عاب دن هكر ردت عاط مسرب يال انتنلاو اًعط منا لع ننعم هريس ثنائي ساتلالع

 2 سس سس سس سس سس سلب سب-بسلب

 د__ستنخسسم»#######ل-7"#"طهُلٌّمتشللأُ)لا



 ا ط
 ةطنانستعر مس فس اهون الهدنة منال اناث موب يسنالخ رخل ل ا

 لقلت ةنهنمؤالمالاخل ان هدانتلا يد كاخ اة يب لاف انصار يدا م بتجي انيس لش |

 دمج د نعاني زحاداس نزع ةسزع هلك هدذم عج دهن تحبو ضمن اكاذإل سكات لعارادا ]اه طش زلنا ١

 نعاس اب كب ابل ت الدخون غم قولا بلل الجيلا ملال ءآذالااممز علل مقتله لمعلا لاننا |
 م نينمئا]ماراذلاذ خش اربع جاع انفلاز هيورضالاز ل هس زعه دس كابر هيك ئتضاذن ب غرد 5ع 0

 لقانا ةزييرتس 0 افرامسالو ءانيعؤ قلاد اًولغاوري نم تسل شخ هتدااوثخا ١

 اسالاارج

 لوم ع عر سانتعات انتم ف2 اب | نعال هادا ماجر صطنل اضيع جلا لانل اون ملا انمابوهرريدشتاذ

 د هو اوكف ودع دازم خر نطاززم حرا طا ظناكزم رمح انا
3 

 رايس شتر اذا امل !ةرثشد اريظءن اجو مدال اهَحاَزم ود موتا

 كارت تالا : تبع ش اربع هازع بالا اجت الشم الان انعزجتحلاو دان تع زعدخ نع عأك |
 ا سلو ف قع هو فكي لك وطرد نعم عا كر انالكتاك
 دعا ةلافبهدنازجزنو نعكيينا لع للطعن سان اثأ يد !ةاراتنالخاناك

 الانا نايع تس ؤبداش هال اذ متشاكتدل افلا تش ارت ع اع دز لادوا زعم [9 غلا مغ !ءرس ل !نيملاراغا مدننا

 ابحي مذ ]اجدها نمل طخ ابوس الات هك تضن شيتا فحل: اكل نبع دم كو نضمن! ران ندا |

 د اكو فكر كن زطملا اءاكرادجلعمتباؤّصسس الوسم اذ اجا تير ل عش ارجع وزعينترالا يشتم تلة كانكتل نعم |

 دشعلاذ:ةرلادئاذرع كانو نعلم كرمال قرت نمش يفتر انيس *ر | مددنساايؤن ادت

 رياض مرسم خس ضو جرف 'دالبلاو متلاب اش نمناكم رم ع دلع امج تصر الو هد اومن لو هشادتءالا ١

 ةي]ظبنو شار هذ اذان ءاتزغل لش اع وض نمزي طاجن اجر اه رجلا ولا يومنا الن ءعتمل مؤهلا فكم اكهرتشم
 تاسيس لد مفر وسع اذهل اظرشفني علا لضدف نع 00 ءابالعشف هد نم هزم جس لد ايم هناج |

 21و نإ لع مشعشدا حوراننهنلغل اور تضعه ظ اعملث انتر جاو آملا مدونة ونبجش انشش اه ءامملا ةىسمزجل ان ل

 دف اتلاط هد ال 2 كلف ابلغ اسلنغف نم هد اكل عضو كلا عضوا نع كس نت طورطمل يعين ) اذن ازز ىلخسض ظ

 .نعهطنملاز علينا ياطل ارحب ا علَع و اًضجب عسب ترج الو شدا بن اذ اذيم هبال توها نر جالا اول تلا بانعلا ْ

 00 انكي نت نصا نب ايات ادن جما يح تاذ ث عهد اربع عض اح لص 0

 :ةندأك ىضخلا فلا ف ازعل وز نانو زم اهلشم تقني ربا ظبلغم اف |: عزجتنإل ذوي
 ندد اذن عزدؤب نعل از لع[ وسل ]خادش ف اكن الا تح بضذل ال اورْنلَعشد إلك ص از جس لاذ اذ عطس ادعوا

 لاترد دبع دازعن اهل نريطل عبوس نا رعباَرع هزيل ا زع تس [حَنشب ]كانغ عبضنلا ءْشاربعوبالاثل اندؤذ

 تل نبل لاا دافنشي ال انض مالا اجعل داب نكست لاكي شالو نائويوانم لأ
 ط2للذل دل ار مقش اء ال عبط !ناكحل ةزيخماء الا تش السر ةرسالط انهو جنتل نسل لاذ ضرش تي لاجل عتيد نوح ؤ رج |

 نقاد زوال دف اعافادنعز حوش لاين يهز ازعاذطخزانغنع وانة خا رسنل ]فرح عت ]

 ىلطتال) اظل اداب ضتالهؤلطن ملل انض اب ظش ارنا دال الجرذان عهدا َسَنان اهاعظنا ادطيوتع |

 هر ؤع هاداؤسر بضع كمل وعبر تال ع مس ارنعأل ام نع زرع نمت نس ب لهم نلمس قعدع لو تارعشف تطال ا
 لةجريزج ةيلزعن وا : تدل طبجت < ''موباشم زعلت صنع بويع يظنوو سلو هن بنسلارت عت كن دم نأ
 دن جو هس عسل دن اعلا 1163 عب تعوم تفي سوبر نمزج اح و11 0

 | نينغ ضو وكت تعؤ ةكد اع !مداوباش اءانمباَضْمس 1 قاش هبا جارت زم لع .ةدادصم الانا اةنيربت.::نععوده ييخرعأ /

 دعما عدلا ل نهب ل عئاسو ازكناتذلا اح كهل كرام و مخ نواس ا نامت كف واسم ناز ماسه ضنا بوما ا
 تالا

 . سس مسمع هب



 ا و اع درا لب و ب
 قناه نرمازع اننئول ازرع امبججد اهي انئحلامزعتبم نيتك ناثالا أك كشنل كرامات ازهبخ تال منن نان كلئاتصننإ

 علال افببضخال ص نانا يلع الوسائد ويلعب اصيب! ]غسل اذل اذ هشدادن عر نعرض خل يع يبدخ

 الاسش اود لامكد نختم ا د دع ويعم مورو
 اطل هئانع ربا ضار ذا خام كانا مالوم !!لاظ سودا ترعزينلا معلا امش ءاييمت مالنا |نيرذ بضعن

 لاخر زع دياز هزل وب ضالتهذو مؤ للكضغل ن م كلن, ذاك ج:ناكاب مومن وكدا
 6-5 :اميولازعزاشإلا طع تالت وول ْضغتا]ءزازمل اةوركتلا تطل طفح رضمخل الترع ار نع وبالف

 د اء كرس ات إْرَع تصح[ موميفلا مب تسضن هلل الاه ارساتل رج اطعارجتضن تكرم تش ال وتل اذ اهب اعز عتج ءازع

 منجل اناا اتمكن! وعلا نداشف ف رعبزتلا علف زعاقسلا كك رب تانغ دعلاشأ

 ناطتتنلإ م عجضغلاا ادله الاذ عزب انعبلا ملاعب امنيا زغ دل سنع اًعمجح ناجع ل هس عهتملا اكو رزيطمل امْوبَتاَدَع
 يتلا للف زمر اذاناد نم نابلس عاق يعدرتحلرضضاذ زك تو مان يؤ دف

 تاكاطف عطش اننعبضتلاكذل او سن مزعرتبازعشف عن زعانف نب زعن تضم أك ناخد نعنع ثتهزب ناي دازجت ناف

 توك مل سس مك وسار وب ةهو مو 1ةَبضغلحد اذداتلا لهب حاجا ضرب نهب ضخ ليتل ا

 لا ”رضععل إم |ف ككعدتمااذاجتد افك لفنون عي ةالغ ضع اماع
 فاجن يوم ع مهثدادع هلزع منان نيرؤوصن نعد اهنلانبدم وزع كا بتل عزع

 عسي يطال وبلغ نش ادع جاز عت تيد كويل اننماظمزعجذلا
 دنع عقهن عض عن اوس عناطلا ا هد ابي نتبش عز هلكرخ زهد ةناكيم

 :تلمل/زالاف ع هارت ول رعد عند انزعدلانفهزعيج زعبل عندا أكحر ا(نمدب اممم هلا يصعب زم ذة ما
 نبطزمافلترانموتفلسلاشعبتسل اور تعإ تضبط ع ولسا: مهم ربل ءاها لع ةناكو مني رتملب تانيا و أك

 لاض بسن رعت نإسملانيل علال ان رن ازجر تعم ن عيان فادج عن كيج طنش ازعل يجن مياطل از انسافل نبا نعل
 مبدع زمنكل رم فلل دجتل واكيد «ةمرابجرما/مؤعرا تنل متل اعرب نا اهجا اهيِلَعم ل اهتدبصتعلا

 ل ناسا لعن قدبات جازج سمج نعاطتلزم اهزعن ]قم ناؤمتمز عطنا ةئازعةتسلا 5 لطم نبجحنا

 تلاع نعش كالا تل اجل نب كلن لطلاب زج جنح لجل
 هز نيذخ فدي فدو نفس قدلاقرهطص مها تياذا لقاها كرا طا دلة لجل اروئسمألن

 ًانرتلا مج ةبالاغلا عشار عد زعل ض غل اذ انبالنل ارعن عز ع هزيل انعغتملا 2 5 ماي رشة ددتعا

 انكي تدل جزإكلاةزتعل ضب هدارغنا ف نالشعداز 201712 كج هوجو طاريك ما جشم از انا » .انبكاكمتلا

 الاوز ادنالا ءاورد الغ اكدهالعنب امن صامل ناكر ءاذرلإ' انمبش كلاو جت اكاز علا انب ضب فلانا غلا
 نعالج دار عربة جزع هزيل اع زمام الا ايلا اذكرخا ابهر كشعز | يبني المَس اهلل زكءرعا ازا ذي كراشد

 نسمزعابلشزعلاضوكبازعنإتضلا نان اكاد ةنجخش ُ 4 يوما هوس وو

 ب انعالش از انعم علك عوسعتب انعتع أكو اطر ثا عز انريككملا اك دثدا ءادريككال اذ عزمت دز عاشت نيرا

 د انسانا رن الانشمجنانحشل ءايرزكلا رنج ]كر ساتل ادا نزف نك وزبكلا قطر تمل اذ ع تدادتع

 8 تاج ولا جر زادلاظ تف الوتر طع الط غنوا ططللءاذوسو شبتملا ةليرغج ةس تشن اوس تا

 همينييو م ألو اًِجاَّجنامَوَعَد م كدانو ولان اهواننن 3

 | تاع هجفت ,انافعشادنع داع ركبوا ويم الا هتئادبعال اهنا لاف مكن عد



 ندا عباس تتهرعيرعتءأو 5 هج رخ انين ر ضن نال تاذإن للام تح ةتش هند اكتبزعس هز ان نرككتلل

 | ا تارعوعأكك جسضازمرلل ان خا 00

 هدرا عم هل جا حلا ران عك تازعف وزعت

 ند جتا دلل اعل انف تاغل ركل امل هزجز منتج اطقم, لذ ةناكئ مانجا ضزمالل ان عاد ازيعت جز عنإرا
 علا: بقبازعدتفح لذا زمدإنل أكدال دؤجبا خا جابتعنن حت يو فصال اذف كنم
 لهل ْمتلاَو و انطضنسالا افلإم ميجا تلا نى ولا نش تان نيكل ف عا دبع دز غالا

 ل ةدعزعدعزرعتأكدلانزاانيدؤمجم امِلَعمارير اوبن انضنسالا انك ا طس تم و ززبطل او زم الصاع

 | لاف دس واخ منغ كل اظغانا رس الوشستل ارتي ل غش ادع غلاف يغني عالاربعزعؤ تعز ت بسر ع

 خا هزعزعديب ارعاتسا١أ5ةاذرز ننشد َعانرضحلل درس لمبالَعسْط عيل نزح ط فس لنج صسغام |

 | قاف اسعدنا اًنإاصمشو كاش ةزبك|لنعال ايركلا امد نلغل اذ :ةدتدادبع دز لعالادت ع يعنغطايشساتنا
 0-0 اءانطل الكانونإ ةهاد عب اكك ذل اذ ريب |ّرعببزب نرحب ة جن عوبزب ن: ب وعمي نع دنع [هراَهإ لَ عْمطن ا ل هبجلاذ

 دعوه دارة باو طانرلسناالفتجلارم اشم انلم ةنهزغ مالضلإ بطب در الا بانل ابكر وزبطلا حييل أَ

 | كلذن مدع بج ورساتلانمجزملاةوم امعرذ صفا لع! الفؤحلا امان فوزمعللاةئو بار جلسات ارسم نعل لا

 | تق ختدرلطننمّصخزمل اذ [عهتداوبع جازعر منيت از يلج نب اعد ر ابل يجز عدا جاب ان مز عتيج يلع

 | ماكو دندش اطول خلاف توي ازعل نانعمواعرعدتادنعنب تمتنع نبت كركم قبض دضلقم
 أ داكيساو نتسلا رمل الغلا ان]فمعراّجتللَسَو نان غشملاب ادع كرب ورمل موي ميلا ظنبالو هللا

 0 لحنا زب غد الذإدلنت عب ويس شل هلع رف ال نسون الان عش اربع رعشة عع عزب ك دم

 دعت ففؤج از نم جل رولاانه انه اهلج نش وبل اظ ءايلاوججف اضفط انميوانس جزل ان طم انس وب الاظ

 ياذا ضلع دا ردا( حي تدني كال وج ,وس نشل لال زنئرل الزي ومعتاين عزم ذ نول

 كونا دلل ريك ذ ا را اما ضم يزرع تلثلا (> ناو ءاطالك

 ا 0 قا و ا نص! وه كمسضن ةنسانل !مظعان ازب لاخهتنا

 رج م0 م لا ييراتل نبع انس اّتلا ضو اقمشغن ةنساتلا

 رسل ل نعشنل اب هَسسارْب عز عزش نعمت ازعيب طخاطس رعد بو يجنعتع [ج هلد اكل سخو عفئا

 دلل ةءاربجخْو ابكت شب رم اليل اذ عش اربع جنك ا يرحم 506 .دضيذ اطل نيم اك بي عازماط

 بيج قالا ملاذ !رتمشد ال وسدل الاف عساي ع نعَسر ب ون نا دسم لل

 انو ا دش وورنتتلا هروب وانا ويبعد الفانز ذاهب نب ظ

 ل اذلافد ازين ائ تب عزعن امعزع خر ازعهنتسلا زعل اًولؤع نورا انف اضن ر ابل اادلم ةىجرخا مؤ اكل اف هورْواَسَا

 كل خالف تلي نس ابدل ذنب نوه عبح بن فلز م لخاا زفلا للابج عنج

 ادغوم م دهطنرنال مناك كار زغب بكسل اع 00 ل اين امسح سن وعلا
 مج مؤان اوكسالاوب عج زيف عانا ضو التلف انك الاوشج نط عز عن انجزعإ سمس ب ةجزعن اغلا ه1

 ل 0 تاتا جاعرفانل اضل ةيجزيؤيززع
 لطرس شان سدؤال اف ةشارتع د ازعئيتر ال [ح شد | ومس ال اسال عل ضد ترف اا تبوس"

 نعرخزعتمتنانكزجتارع الان م شاطستا اما تسال رمل ا نعم تعز جنالخ نق نالف انا شالو !نل انف

 ايا ذك عمدا طش !نارساتلا اجل اطدذكس ف مزيربلل صشد او ددكسعل ان عزعتج د رازعرتبازعنر ازعل سمس اتبع

 | ةائلعيتنز نوما تلايكلقدلا# ايكاقرلا انتل لان اءاطنادبتشا ابوح باز هاوايلع زمنا اا اطهخاأ|
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 | قالابلا ٍبضلاشا 2 ميبعل مؤ! نهوجدن كتف ءانغ اذنحالاو نحاذادلم اجلا ناكءل "ناب

 انام هي سوفا لئؤتلا ادله ؤ وناس د عوطن ل جر شيز مطعم اال باو !ءنيتف سم نيد ثانعي اب اناا

 رب اك فلان مدلاو اهلمجَو ةوانشلا انتل اذ ملا نال ابتغاء رضي دكأا نال ىناناكلوُمْنَم ةفلارْثل

 لطهإءانب اص | نلحيزعط السا نعلق عنب انزع تيم راو ا اهيلع نها ءملا نَعَو |هاطت زرع

 | باسهل الذ لول ترجل: مزمل :بذل انالعلا هند انام ا تِإلعْش اربع دز عسفان زي ميما هلع زم نانا خ
 قيحازعطإ:تازبازع ٍبارَعَِع [ح كله الهي زملاذ تش ادع ازعل نعمان جاع انج ندع زعبنع

 وضم اس لبن, طنوس وعلان يزبنا اهيماجس ترجل اظفلمل »شه اجل زعلت لتنال عا از عيت ونيل عزم الزرع

 ٌبنلان نزعل انا اف هند ارجع ا عومطل رعتشلا (> نزع لحشد هتان رب دسل!زمؤمزا اهم منج سنجر

 8 زب هجزعد زعم اج ءنولخد ارحل ند اج نوكنكلَم كلن ذ انزعاج كلذ دش رغالجو جلع تنم

 كان لا مع 5

 تل يل اس د 4 ةجكبالاذ كو اك نيتكمل نادك انكذنم

 | رج لش هج )اذ حامد! باطصارضعيزعجو امداد عر جارعنع مويس كييتدتع

 يكمن وكمانب لنواب ةنمرجتارباذل لدين اسال ذه سافبب اهل او دص فيان قرم

 دع هل نال زعزمإبن عكس أككب خلا :وكد وا نش نك 00 لذا

 ةعنالا+نّسح انش اخوهعمللال الان مل اهضيبجالن ::ءلخرتوربلازما كش غب م وفش مش اخوه مل نب مولا ع١

 دلع سلب الثمان ل راج خو مانت تدالوسلا 0" شارع زعرباطصا زب زعزمؤوب نعد انمسالا انه أر يِعلاط

 اا كراذهش !يئالفن ان افرشلب اناث انضدنبازم عوسؤمدل افق 2 سوما ءذمر جزل عل خو نم نما اولاوخ

 بذلاب بخ هوو دل افضل نخل هر ذل ونسال غل انشالز تان ضلال نانا

 بدو اذإب دو ذلملاظهثد الخل افكربن ذرب ةرغَصو ل عزكتش سنتا اذا ذرب نوط متانب ا :ذااذاّدلا

 هنئاو بنل انعومع اوريون ندا 0 م

 ٍ ساو لن افلا ذاطكسا وزب اونا نسير اج ا اوبال !يطيرّصلا |

 إش الزعل زعاقسا ل بسس أبدتحا ابل هزم اب دقيتسفوسنيبااناسال

 7 امنزعراسرإلا اطل ةاوونش با كتب يتلا ا

 جتالبومس جا::نيازع تلازم كك وعملت كنعان ارباب لكن لك ان ظءاب اذكو بلانك مشا

 دواكمدادنيفانع مشب :ااع بز ملَواَناَكر اَنلاَل ب ,اطضادوبمبئغبل اناس انا اجا ةنينم واتم ار اذ اذ هع هته ادع +ازع يمت

 ةأكحا اهبلعمشا طل تنزيل خه ثني اطظ مص الكف اًصانٌّو عال ناكك ترجف ايربا هلل تاكءزانع شالا لزم

 || الغلاف ءشابجدلزعاترلا اهاكانمزماورهلاؤح ]ضم إنبي اا تس الن ةدذو ايزل شل نببت اكزعن عرب تيل اكاش ذم
 ةةنائلاعدا

 اوربزن رم السا ضمد شالو هيفبانض يرد لإل اه شادن عالج ان اذوب ادت مبا ونملا ةونجرتلبا ا

 0 راو موون وفن اهات تاهل افخن شبس جيتي انما
 - نعل اهلانعنإلا سعت رعاانتراربع زعم عكست ازعلع انمي عابلا هاه كعب اَكَحتاولو

 00 ا ا

 ْ تلا تاز عع أك ركز طنبمال اجساتل ا مهيؤاسنج الاي تلَج كيفان
 تر نااكع اًنبع دباب زوكو بلا نومع حمقاء انا“ دا ايار عش ”اتالاك

 ٌنِعِب اهضاضتبز عراد از 0 د نيززس | رعت (ي دس الار شب اجه ذووادكو

 لو بطن هاله مإ اسال اتلاِلَعسس وا ضر انم ل عوطب بسال اتلاف هزمن وتمنح لا كل ةةضنجلا
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 - يي تل سس سس سس سس 2 ا 2274126069222 يس ل ل ل 2 ا ا يي ا ا يي بيبي 0 تاااساُالملبالمسسجلا ”ناةلدمتتل

 افلون ةنبسحلا بهو تمد نر ام ارعناكسمنبازعن اناني هرم ما مالنا م,ّبلعوذوبت عع

 ا أ سصت مزعل عوج اك همام وصناع ع علا, مك مشد
 1 2ك

 م ع ا كو 0

00 ١] 

 رانلخوزملإنراكول حش اود مخل اذ عج هل عرب جن عمات نير صن كن يؤ خنع منع نب نزعة جي » ولا نصت تشاو معلا
0 

 ا ١ًعوُسّتال اذ عش ادنعد !نعرأ: نبش ادي قعرتلنلا نم! اعنمتد لش ا ْئنن اكام

 ب -النماز ضنا الاكس ولما جول تال اذ حط اوبع جارح وكو تح رع انج تيزع نبل هن نيل شعم ازع هزل ازرع ههه اك

 دش لاء جازت ديل اذن هتاف مشد ادنعوب الغل اة دانس هارت عرعونع: يجز عر يما رنعنرب تجزع ]همس علا ْ

 زمن ةها عجالة يزغانت لماما يتع غارتين نايت سكودا ده
 2( اذارّتاكل اف هد اويدإل كلذ نركب !:هزبول ابوس ولف اء اساء :جوتلا ل اهلاذ مشار دع! نعنسرالا ايو فن زعرطلخ

 ةةيمتر مستو مدح 5 مل ص ى| نلت ومس ظغ احذف رض ةنذنم |
 كوم ع اربعال ادهعبلاذربغج زبد انتيك ن بانل اضع نيازعتازعلع هانا زعطج]ك الاف ةههارتعم رعاشمد 0

 دخت عكر تلابطذ وتل ااينلاججتم اهزجرتضاب اهو ذرخال ا اف وإو اهدا از اطر اهْفَر خدك مع2 نإيراضن أب اًمذاط

 تابراضن ايم ذانمئاذ مرمجإ زعل: 1 مش ارئعدإزعلش ا ريجرعا 1ث ازعل امه زبارع

 0 بع 2 اة تهزم دعت ازعت مك سؤلانمو هتان ثمزم ايف جرشاب الهرخانف انطَوانشئ او اذ عار ارش مع

 دوك ضار شوا يدنا دال زو ام ابا مدار بع ]زرع

 ِكلِدعْة لوو :ذم] نع رطل ابغا اذاف خاتنل ان ا

 طير خاتينعأك» بتل ناك يد موج نجيرل محل مالا ى ولع ر ولان انلض خه جم مدا يبدا :واتيدجو درو اميستج ناب ا

 هي قربك انلاجتاف انتج نيم دارا لعام :ناءطاوتد اءا[ميز عنب فرم ترشد اور اهل اذ عش ادع ارح اخ )رجالا,

 هبةعلإة ربنا صفو رمل ازعل( مهد ب ازعان صل عصتداغووبلس ولين ملم الاد تاي اه تن تاب أند
 اًمايلاول ان ءدايرلادفز الب اًنَسل نمد اهب اْمِلَع واس اوصل ! جرا زار زل ربت زل زم ناشد نعصو يزعل ب زن

 عتيل جات اتاذ اطورج علب لزيز 2 قرش اذوريلع اذ نمم عع ءالب اعل ؤ نحس و شح رحم ثاني نشطاعن نا طهذزيطل

 ّ نبل رمو :زحالا دتماء نوب ”دبرمتلن ذكر وكما اق انتل امن كافه جلع ناري ويؤ ظبي عنو رك سانا تاو ان هج

 000 و ل تع ملاوي ناو

 0 ارك )عن اكمل اّكضاَو نان يطع لهجلا

 كولر عتتفلادابز نعوبزب وطبع هزل زع هرسلا 9 باسل عده مل ارضع ر ج ؤب انه مل: اال جل نمد
 | زكا ةماطق كل اكرم اكله ررلاَء داما تس دالومستل اذلاذ :ةنين مولا مانع وعلا شر ا اج وتس تل نيا عازع
 00 !ت لعد زال اثل اذ عمت اربع دارعكت ال نفع ا

 5 .راذاو ست الل اهوار صال نكضا ز مدخل اوغا غ شارع ة بالا ثد اتش يح مو ازما شبان اك ذل انيس

 | اءوعميرح مموجلوط َححاتارملا لئلا فمه تتنان تجب با تا 1 اطح 0
-_- 

 لع هر اذهتلا نعيم نب وو نع هزل نعاس سان وهام طستو اكل ميف ايدل ىركدفسك نس اةلازبالل
3 

/ | 
 أ

١ 
| 

 هتسبصعس تس مكاو نإ
 00 0 ا ١ ةظلسشل اا

 ءالرداشل ليحل

 ميلا ابحي مانطلاجحوزَسِإ راح احو و انرلا لا تت لاب هدا امدعام )وا ١ ع الوسرلاَغلاف ع ٌتادبع هطزعنانتنب زالاوثص !خ ا
 هياعداد ا

 قلاع ان رجم اهني نايل يع عزا زعيم ني راشل عسسل يع بح ليع ليحو مسا زعم اككهج ورحإ الابحو بام

 0-1 ا ل و 0

١ 

 بايز مدد يا ادع
 ديزل راما اءذ

 يف
- 

1 



 اناا هج امال ام اذخاخ نما ظل لزم انوكتف رشا نه انعاش د نمالكم اه لان دارا نبح ارح مدارئبصنع يه ثيررلا

 ًالنذض غادتحمحمت ازبادص موه ودتملمث كلابسمج امال ءمدانبابلط اينكات اءللزلف يزل مزيل نب لعحلل ع

 دوا فج فلاطخ عبس رض ةيزلاةقاش املابحت مالكل ابحي نإرداجحو سزتل تحي انتا سوسن احتل ذزم كتف

 الخ | لبد !نوملَس اندم غطا نأ اند اتتتل اًددثطخ] كاران ابحتلذ اه مس ءكيملاَءامبنالا نا انسلابحف

 ماسلا ! اهلك ايش صاشتلل وانس ا ضنا افك جري يعش زهلاّصلال غال ناجل ابعد كلن اف ةرلؤء نورا

 دبافكا اهفلإب غالجلاَو خالل تصاعف مرج اذنأل امزكتح اساثدلا ل ابحاكرا انّرل اب داناوزحالاز عاد اناني نونكا

 ق للبطخرنع مدا اهنهدبط اغرب وفلعر اذ ال انو مؤمن نبوم هاج انم ل اذ عشا ربعه لزعشا ضب نصت جزع يطل ازعاذنالا

 دْنَعِب اننناوبعيولشلارب ارباثع يلع انتل اد نمل املا ءاعرإ سوسان ىف اهنيناكاط ا اهيندام نول مرايزوعلم اهلج

 يلهب دسم او أكاديا .تضاتسع نال :
 لاف ااْذَدو انهَطَو اهلان مدن يرم غم رمي دعرتمل اذ قد اتعود | رعب مارب ئمزعن وكل نر اسعز

 ناو زجفانل يصار دلكقأ لد احذا كلك هللا جور بن تداولا اذف اذ 0

 مةياجافئرعلا نها!( اش رغرالا: منير ل عزت لإ عينبع عاشه دا:ناوجلا موفر ميعا عون ا:يمتض طا عات كام

 ا ةدالعلا كلاعانت ناكام يعل طف شملكو هلم جوناي كبل بم

 لافي ؤعالتل ك,ةانعن اكتمل ف انزحو انك اتعب ب ذااذا انيس انييفابنلعدلبفااذاتالوبساَبحبل اذ انترلل ضناكتمنك

 الجل ةنبتيس نعل ننتج نامل ندا نخاف ايل ةزك افا ذاكتمنك ذا ئأل الل ْ

 متي هولك ط نكد جندل نبدا ترتبت: ةرادخل نان الاجل يال رجم ئ
 :انرن تموز سلال 211111111111010 ا

 مى رثرجج هلل امرماجل لربع لكام :٠ وايل اظهنتب دانا امنيعت ضال ذابئم جاما انه ركبكا دا من عيت اعوذ

 بشاب 211011111111100

 صول يور ولا هوو او 0

 | اطانلاط نئببوم ريرطلادلاظباطعانعتمم ةيلجعلا نكد ا'ددرتد 5 0

 لاما هاف تاطئذدكمل خلال بلغنا, _ىداغنل زمر ذؤن اًيائلطل انزال رين ناني جا |

 نازل اؤركا اةءاتل اؤم اكازم هد مودم ارجل طلعو اند امة غاَكن اذ الال طرت ا ءاكحاضجينعميعنلا ماج ادزربدلا

 ٌجافطومْسس ظدنم لارج اهتونم طعن اب ةبلا لل لنساؤهلبجرطّسودؤدحم ب لدم ظخاس ا ءدكل انج: ماد نامل اهلجاعلا

 ع تالذهشان الازمان نوزجزعن إلف الو اشف اًمشب] حلا كلذ انوش ازرالديكت ا رضتبا نا ذج علا كل ذالغإ و ضبا ثملال هاذ

 نك نب انهمبلع مج ريال عزم علال ذرافجرب طاطخإ .تج) تل مل عزنمادش نع ضان : ايم ابو ابكسل علل خورررنا م

 هيلز يلا «املادضئاو نعل غل! ىجإ!ررلإ نور درذ كل عبان :زل الث لهم اخيرنمَجالم ١2م نشل نها منع عطل ل وءشمّرمو

 لا انام هلا طا ضار سل ورا اناضم الاداة انزل دوا ءان خان اناشلا هرم وملح ءانبسلاوم

 ظلي اسال قاد ضلك ثا فرب هلم هه ارتد انملعيد وحازم نجلا اتا طرب الايمن لا كنار ذدكل هجر

 ديو طنل نعي نم ياطل نع تباجيإَع فد ميول كلا زجل خا مج ءانيذ يطا ناو يلا ةغبنم 'لعجكبكا مش لسن

 آل نيددوعنز الا ةزهإلا واللوز عه بم نو نايل لش تيس زعييحلاخلا حشاد يعدل !زعت انت

 كي ؟طلادلاظزلا سل ؤبعزم ا نادش بقل عل عنان اجود شوب قبض ملا او نون ضائرجالا وس ءلش لب لَم ا

 وا اطفالنا[ | يدشن مراح احا باو ءابنجإ عل ف موهوب خاللا هوب تمؤوه تمل تل اره انم

 ا || ةننعزيعزع انحلال هازعوفا جوس عزي يسرع انجز صانلالا ل علازئمال جاو مر طزعنزخاب الش عا شد ان عف

 || غافاذ كلذ تاع شارع حا ناك هرعت أكملوا از اؤ كاش رتب تشم :يرعقمت



 عوج او لش رهن زمر نلع ئفالا ابدل ماي ابدبعلعشا
 وطن ل كنج نير ععل ا للا هن هتد الج يربك ابدل 5 مشع ضاق طازمل اذ "عدس! ابعد نع

 شكزملاذ 1 د ب ا رواج نإ الانا تورك خال وش

 سبح! +! حض ضف ضبط ولا اكلبلش اف. كبش لا اال خالك اننسال سكيب ايزل مدت نتن سا ناكا تسلا نق كابلشا

 الءاغرم كدإم الما نضال اذان حل لكل الإبل وآله زمل وس عش ادتعاب انضمت نرؤنشو انبانعكسف ازنزمنادعزَع

 نايف اند: دج 0 ول ءامتلإَن م جولان احنا 0

 ةيبعاسح لك زع را رع رسل : كا اساس إبب ادا يع المال. دوةلزمداذورؤجل نهج كنا مداثباب

 559 ع 0 :قلاب فاانلاف تشاد عبانعا

 وفجاه انا تلا للان ئيهزلا عتق عوازل ادب عع ووزع لل عايج ميا ظلإ زغرب ازعل عج ال نبغي طبع

 لانة ارتعد ازعز ان خس نعم 1 ني وو ع جاتا ]ف انت تطناعطم

 قنمدامتبأك فوط -- 0 سوط ؟ حسطلال اسم رخععذلا او عرول ال افرعلا ةنا اكان سكك لسا

 مكتبا رزاومأ عاجانم) اًنَنلَّعَْت ئييرتبلف مئاذعانودنخ ارك اوهاااؤ رنا شرط زعلز عمشاربعإ لن نمملاف ثياولاتع دان عورتلا

 ةهارعرننلاومو ير مانم تافجزم أ: لانرز يدر لوه ضاذخ اسمن اذان ايمن وحر متل اكرمعل نعل شاملا' (ن

 دي رازح هزت !رع اعلا الكرم طنا متقابانععل عجاستت دان ةفاضماان

 ١
ْ 

 3 ولك رجب نصور س١ ومارد فرحت ك5

 لا 1 هب [فاكم ان 5 داع ياكم زطعو ةروو ناك لال و د عم لان ب الوهب حرش ان وسل اهل وزمح هج 2 رهو اةلازعمم ءاطلإورصتا |

 وعر وج ''عدولالجد نعم 1 قدطانال  ازيعرط حلوا ريظط دل نشو ءابندرتلعش تاق وذ جلع شت الاوت ءاومدتع أ

 دا فلانل اووبائركوراخض ءانجز هل تكور نم نبنمالا تاؤزكم انلفكو يكتكم نايوضش اال ءاؤم ع اؤمد عزت وب اكم عاام |

 | از اكم ع عاننراك ولي و طعون زععل وبيلا ةداز الذ عفمج وازع و انهن عينج نيمو انيزعاشولازعنانشال 6 ا

 |ادضالل ا اك رجا: لكةر اخ ءاز جزم 1: كو فزد زءنمنال اون زر لإن مف ل عتض بلع زمكال تن وم ل عى اوم 0

 | نعد انسالاازه م15 نا دق ,انىف خشملا اذ اه ذخاترحضتدنو ناْعْكَِل عاب َمَحْء اص م لم لبا زيجوالخلا ١

 أما عازعتصيد انوا عاام المال ولو هلا عا انبنحت ١ «:لعن اخاه ا ةَنيص وال مالاذل ل اه عنيئجزع نجد زعمصاع ْ ١

 | ل5 .رضتاكاذأ اتا زمزم اونا وسلاو »,14ل افلا ازعممالازغ |نصن ومب زب زعل فسزع علا دال اونميدن اهم الاثؤط |

 أتينا نت اتكد ا ا'مءوم ات ضنلا إمام اذر 2م اوهاذ اه اوه شالا عدن اللوطعب عمت ادبعوباناكعلاف ْ

 | دل العا اؤمن اكيزاو ااذ اي طخ انا ادداشيوب اس2 مسإن لاو اخ بلطي تمل اجياد ع رصدها زهتناتوعوا ١

 | تاهرْؤ غو اننا نزين اد ءاسَو هلناازذ احا وطتضلاءن اجو امج اهبنت اذ وعز مرملخخل لا -

 | تمس منوعه ط اذان باي لول" نوم ثوب سبا ءنعر 0 د 1
 انزال ض وزن انغلابر اضن اقوتملا. 1م اضل ازعل ةالسالا اوربكلا نبذ انهتئاور «تبصملا يطل ارد تن! مشتل انس انن هلل اتا ا

 ا ميما وطلب افرول اناث تنل اا ناكر اوال هذا يطال ا تون: |نالشالا طم خاكتالذو زاد
 ا

 انْ اكمل نال! ءا.اييكزما انهلعبُ 0 : انيزكا رعت فذ مفش 0 حانللو ُهح احا

 ا
/ 

 ا
 لل ا د هب أاوبأ خانوا نؤلاك ك كلنا ذو اذ از مزغكا جس اجب كا هج

 38 2 ل
ٍ 

 قلو ركل د 6 ار مال 1 ا را املا نر و
7 

 062 ل م 5
 0 ثا ” ملت 0 ال! ة نورس مج! صو ناب لدإءا انو طنيو ف امم نممتد ! اني عنوصعم 1

 تتعطل

 0 اما“

 59 مل انود دكا ع
 د 2 2
 امد :ونع 00 ,!!وفلخ اخت : علت مر( ام اج قاذ اع يب يح ان ناهس )او ! ذر اكو بج لب ْ

 3 - 1 » ادع رهام ايار قسد 0 اطلت بانل ةيؤند اك نينل اناا كد + 20 راض واج !

 ل 10104

 0 1 0 اًنيدل 31 ها ...ولانلف ىلاانصخ إنو روح .نئاتافان د اعاد 1 زيولاوإ مالا نيضاهءااذا لاش



 نينلالجلتتلا(م ان اتم لاقو ايد او (مان وليا د'ض !وبتنكا ايد نانمؤلل ان ينمو [:ودؤب يبدل امك اررعل اور
 | اوسا تبذل لذ دشحاذلا مشن ان وبجنبنلاّناىل اشو كتان لاف ملا انعه كنود! نجي ضرالا ف نون يم شانل انو

 | ةننمانام غانم اةنوكين لسع ماجزم ماووزصتدال اوس ابان نكد اشيل اذد غخالاق اهل اذ ماي 1

 ١ ملا اها نوم اظل ازهتشلو اهب ضازمد ناجال اجي ذومسنعل منال باطل اللا اذزب اةزبانل الو كضن اوسلو ينم [بخ كنا

 ها ا اجت احا ا

 نضل اوم اكددع اظلاد نا الا هسا نجل طل اونو غ الازم وشو ا ادن مر اثسدّس نم

 كائن رهو امراض تس نيج هاا قزم نال ندري الط

 | ةغنجلاماندت مَساْرلاَم متطنلا داره اكمدبك بكل نيذاكم كد رضول م مالعبرجساذبو منح انيعتل نلف مهل

 مج تاونصش انا

 ١ 2 اسوم مع مش مش الور هل نعم نإ ف ولا وان 00 َداراْولَمْشَصهَو نم غ مو زعكلا حم

 | اة ملازم ومراد اوايرلاب انل از ضن اَمْحل ابؤعن طب انضم ازؤمرب شن ضخم معا ذاشاكوربا ؤعاذا اير

 بالا تاو بسهافرشها و وبشلا ل اور شا ا اهرمَسِإَءكَصْخ بْن مطلال سفن !!زملث و انّ اوما مول امتنالا

 ١ 3ع نوم نجوما ضلثلاو اهباوعارن ال إرك باذلال !اؤزب اال ابل اوكار اوةراشال قنبلة نانقلا 3

 اصول اكن ابار هبات بنل نإ ناب جي اج غال ش ئه اقنسوك طك
 8 51 مزركدتاتبجا نكباجدل لكل ثا ثلة دنلاو يركب ابالاو مال ل ناكمد نازك

. 5 
 لير تصابازعو تمانع ا 6-0 ما ا را

 | نتف ز عن ]همن سمسا زعزبلانعغتما تبالي تفاف اطدنكرات دنا لمن ناو انام كتش الور اجْلاَك

 ١ 0 :ولَصدل انه إ)طيَرل ةزاملاظ اهعنف ارظن وبالإ ظيزمل اذ شارع ازعرْمع

 رابلوناذيزشلال مكمطافالإ ير مو ا ل 0
 عيددطساعيحو ويزعم اذغا لإ.مزع اشم ينبع ؤكل نيون كتان !كردشناع ءادبريكلا اَماالنح

 لاذ نال رمت قدا سل ما 2 زمن مْم ور د نازم اجخددجوت نجلا: انغام ءااطغنم كدي 6
 اي

 تاهت شوج رشبلف شد بس يلتف ذانش البس ذيع انطب حتر ى ذلك ذو ص السل لاذ ع شارع دارو

 اذأك يبن مهعداتنبقي :عونبع ازعتج كى ونص نبل غشل ذتضاذ غلا اورعإإ لالا دلو ومعزوفتلك ا

 ْ | نزلا رنج ل نم وماوه اعف نالوا تاو او ذالاذ عدت اربع داعب جزع اباز خا سحر عي ازع ؤ

 ا نو ومحل ن دإص ومو نعيل قزم ذاَوه امش لول ان عهتدادبعد نع قجزعرتبانعدالملا لت ماهيب انتى ْ ١

 رج انت ا م ايلا ظنل اد لاذ لا لجل ا طتين نوعا
5 

 عدس م نتنتااةز اقم رزقا ة با عن كالو تسل نت ها نان

 انما وه )تا لعش ادّصوبان اذلاذ :روصت مز راع نجزع] ضغل | علَعنبةيجزع هزل اع عل نساك نحل

 نق ناوال اشرد حرس اكيد اذن اذ حس تا ا مجلادعبطتل انذقأاابَو كلم لابي انبع

 مدنيرلال ها اطنكلو تلاد فل اغا الد غل اطل زضغعا بلا

 ا
 ١
| 

 ا

 د ل طانطل 2 هو اضخبلاع الا ءاز عتل ايد نهرب اهننلا دالام اسمي

 | ةيعزعيج ضرع وهنا ماظن يد دعبطب مز يرشملاوسولالسانني اكدتدلازصانلمو كله قاؤا ضناها نين '
 ما ا هل هالي مالكا فوط اوبع جزع زن هلع زحام

 ناةءلمت ماغال شا دلاطلاف مسارب ةلزعسزالا (ج تيرم نعوتخل اكتمل نال لا اذ انش انجين ادتبطنحل اف
 | ةدكطبحطظكائاظرت كَ 90 000 نعنع َت بن <« 1 سن انا 2-1 مأكل م

 دام انهما زكر الاخت قلم ماخال اففسما
 ال [لعاومسضعج هضجرا كيد ندخل نخل اف عشادَب

 ١ كعان اناا ضمن عنا 2 مسلك ىلا <

 هك شعل .نافاطدفج انكي جنيلاةلمتا
 دمج + بج بسسس جوج وع

 نموه

 0نن نحمل ا هالك
 بنان هر نوعا

 26مل جاد

 املا. ماعافل مل لم جي ا

 جعل اناراسال نر مدنا ا

 دف يوصد اهةصمز سال 1 ا
 وهل تيذع)] ارعز٠ .اتلايرد ذاع ,

 د ايم اوفلا ديالا .ةصاخ لالا

 رد 66

 ادءارضحلاب مون 2داذ اخ ْنَمَق

 قعد الل فرش دال لبان

 ا "قولين اندوام

 دبصلا هزيل امرا

 حتر راف .انتلا
 ا د

 انننازغن امتد

 نال اّمع

 |كوإ

 اندلاخخاك
 انه
 را

- 
 5 نحوازغش

 . طازغ موج كوع
 ىاثس ونار اخ بالذ زمتسال نوم
 كلافناعاتللْن نيام

 « رمد :لل مرعب 6 ناشح اوك : ماكنا

 0 ساالخال امرك اناكند

 ”واتل ردا اك

 هّننال اهرتعراكاما

 سرا. ءاسا
1 

 اهون اال سلخ د
 صم

 كل انرصاس انما انه
 هناك د



 2ك د صعالا
 |1001 بتهسد ان: كيرلاة إمي تلك اداه نادت هنو ول عزم كولن ينحت مانا ا تل
 6 مارح ا اوبس ماجر عظمة ل ناين وزهطا و دب اؤنّص ام جهل اطند حام يغبان ا اذذانعا دلما

 0 نايس اهزت عيادات نين ثوم نر أب هللا دعاس لة اتم
 ا

 ظ تاهشم بات اب دهر حاب اج نمد اطمشلت عراف لاذ قفجج زعمانخلارعايطقزبدل اهزعدزتلانما

 يمان اكنُي ا

 | دج اف جالجابسهاد انف! كلج وتقل عال اعتدال الئنن او تنل اهلضازم خال رإ:نل ان ادننل ميلاني دشن اكلا

 1 يقتل! عب وزمثل اقر دياكلا هد اغمق هثد ا ءاتنب اوم انملامحاطملا

 | كم ردم انساني كاع سا ءاننل ضب خلازمش! ةوعايطخ
 | :ةطنا مدهش دمت رفض مضت طن وأ فن كيبل امان طم ززج ممكن ؤساويووض سب الهامل
 د دا الا بدا زعف املا ع طعزب كل اهزعبر تارجنع اك

 دوم متدادس عاب ان شمب) فضلا اص 00 كتمت 3-2

 ةلانواطانمدل اذ ذ باول جحش شم الاذن امالكتلل ةجوت ا اهتدَونمآلاو بلا َمدصِل نش اانا راكع راجل

 دو بحالهم ايزلغخالاامدحارانناثنا عزا اداوم ةبا مهلك ير تانإ كلمنا« ءاناوعب المن اللا

 نيلضملال ل لا انماط تيب ومني ناز ليم نوف الا ان جاع ابحاضل

 قط اضع ل كاهن اس نس دز عنان ب زيعزعر ادعت اهربلا> كة شاء املاورل مما وحل هزاغ_اضنلا

 10010 ا ل يامل .شازوستلانةئالانلوم

 ثلا زال صدد دالوستل غلاة هثدارزعجازع كيلا نباشمزع: غل كاتم مجدنا ]باتل اكءبحاط مالك

 11 ا ا جب ل صل اا و و قا 53

 عصرذ ناكونافلشيبنملل اباطط | نلبي م هتاربعبادنعت اكل انركحن م زال عن عبدحن ل عزعرج ازع علا [(جمطملا عّصلا

 جبع اك نب نديم سان ادن بعزك :لاءا ميلان ره لغم !ءيجسناككردضغتت أ

 مكمؤ لن اكربزلا مداد بباب اططا عع طل هوس يسج ونعنزم جي زحو ةدطد ادع ايان عرف ا يقنع الخف لج عاكتت

 قّعولنساتللذاولَض اذافمن مزعل انبنمٌولل اني ع ضر اطتشلازال اذ قفمج درع نان عند انبارعرششا (ح
 | نتبسسنب نيلع زعمت نسا [ىاؤيطاظو افلا: نبنمؤلش اضم باننا ئيينعلا عما مداح رذنيزعل امتد دنع هافض

 اذان ايلتملاجاه امم ايوب اثازب الذ ختم ار يعج |ز عت جازعن اكتهزباز عنا ناني زعاظ وتحب قييزعبل منبع

 عجزنا طيران جداا و مب زلازل كان اطقانتلفق» انكردكطما اللا

 نشل ةناكرلك ظفلل [ورئلا يشل تجزع اق غل اهنل اًهرتئ للتو !مملوعف دلال الكتل اعجب ا
 2 - ٠ 5 مج / ص

 نعيشلتلا ا كالئمارؤجلاَو مالكلا خباش ظنك نعمل اًءوُشم

 تو ازعييزعاماشانب انحاز عع كرست اركمانكاو تل اذ جيلا كما ةدبطتبالخ نيالا خلا نهتغتلانتباشم
 0 ه7 منكرا بهز كاران يبا وك بالنجم بدلوا ننال ةلةداب جم عبيط كت نعكبشلا

 انف اضل ا ءءزتلا ةكوجاطتلاكءافولاكضدنغلا! (ن 0 ا اتامالا مكن كل كوز جن ]كلزاال'

 نتيكازم انبرْسل تدان وست اهل اذ تش الج عوز عاجررالا اكهَسَص 0 ا مدس

 ةشاربعو نعت 0 عع شال !ن وم عزب هد اربع زعن مر ازع هزيل اع انعلا

 ا ترا وشو هي نات ضاشدا

 انْص نمش داخلك جي كرر الشب تس مامادعبب هكا: ]كتجكراتن الخ, ئح شرب ا ماطإم بطلا بدي

 0-0 ان! يان الكوشمن مول انشا ان ايناؤاتكنؤك :اةانطن وكمان حممَسماطاءدننلا ازال لة ندانلا

[ 

١ 



 اغيل هال اثير زو مام ادعي دنعزم م ان! ءىياضل دام يوكن |طت يدإنو اددضل ازمنمنصل اكل ذ خل اكن اكرم نيرداضلا

 كن يابن ضرالا اها ديحاؤ ثدح غضا هتجالر م اللا مطمل امور نيل سطل ةرزككل ا ان فالالغ نال مآ
 اند شمسل اذ ملط نب امه زع خلا منال بهاذلاو ادتلامؤطلمملا مربجال اورفل ابن اينكلاء نر اطحازايهانم

 [ةقلونغيمل |ونم نبل ايبا ايملاطنلهعتلل ذو ترش كتم عم ىلا'ش دق | ضلت نملخ ننال اضكال دن ءاضإنمؤملا ةدوث ونعم

 هتارمؤيناكزم تشدا] سول اغل اف قرش اربح دعو طوعا نع: كشل ا (9نولَمنال ان اولو منن امتدادنع انمنربكر ول عفنال

 يما اطناربع اد عزع ةوزعن مياطل ارجتب اع ةزبلازيع هلكعلا 0-0 بسم ود اذاننوال مولا“

 قكاذإلعلاّنافلْرَمح بلك نبكل اونو صا! نكلا ونه لوا )وعل مل عزمت از يزع رب عن اكد اذ «نمنجج ار عضَيَح

 هدا كنب نك, ضلالازب الو شي ةصمت | يدك جرم عل ال ازبام لاذ مدت وثسدتب الهارب طع جل تمل او
 نكلادادلا) انض الات لئمبن انهما دبل محلا هند از! ان :ةزمج د زعقيجز عزاكتم نب زعن اعنزجنع ايان

 دم جراب برارخومجزكا رالف زج هز عتازعؤ فدل مقل ادب عنيقجز عوكهنتجتبازمدنع وب ةئازوت
 3م: تمناذفلاناوذلام.شاباثكلابنكن مث ّناذ اذ ءضمجج از عراب مني بضع زعرجالاناب نعال: لَع عد خازع

 اهبتلا سان اهل تانتبلاكلتهراذكل راموس عم ارئعاب ادقم ل فرب زبن رتعنرعنانازع كا نيرغ أك بانكن الج
 معاش كالَهَسسو لهيجدع مرهم ءئانخ اني انتب يكل م بَبسَو دسار لا عمت اان هتانكلإ قبرا اسجب

 م يمصعل انه زياني ويلان عنبعتبانقت# عازم زهنبشيؤ من لهيعة ملط مم اللا غرتؤكرمزي وج دغتقلا |
 مؤ هنعنكيرل لالع ةلاشدتدا ماج جدل اس اذا سم اَو نش او رضدالاو الل خ لرب نإ باكل دب انا ل ونمن عددا

 ةتتهااون اول امتد | ::ئالخالالب اذن عرش ب نطو هال اهحالل طع ةملعَ اها لعاتش الادب انجيل تل ان كالفن
 تع ازنجلالا مبا شل بالاسفل نر تجنب الو مازن اذلجان ازال ل عاتمن نال. مغ ومن از مالو هاك
 ا ادنمعل انس در ع_رزينعاشلتلا ارسل اعبي انكالاغ الكيف ماما ةل الحلم زن شم منع نكرر شو اًبشسالاؤب اطقيزم

 طلو الَعَم َسهشبإرَعب نك ا لذ انعم حرا ف تنيدلذ نؤكد اش طب ن كاان اث وع ماد

 لاف عمتداربع» ازعطجوح حز عزب اكيزين ها زعاذبول ارعابجد اعجاز ان هرعة جزل عو ناشال احم ءرعالالَغ

 ةسادبعربلدث انيركدلاخ عد ادعوا تغدربا نضر ز جون عبازعتيع أكان زم يع قم عج ذكلا
 كافنامتنلا اعراب زخم نعلن ل عون زبازعت تدور لِعَو دا لعبنكلا كل وجل كاذإ اظن ؤملمدنا

 كتاناوغنضاف نرمانلاطكان لوبن ن وكف اادنوكن ازيلال نف نجا لسن نكات زكلاكر اهلا ابا, ل عفجوبال غلاف

 انوا اهنانبلطازتما انعام اهنا نباز ع سرع غسل لبسك اول انعم فك اة خ تسول اطال
 كلذ داطتساز من ؤعاكءاهرلا كن اطاؤاهينكمل ةداذا كير بردان نبانيزكيداظجان]كتابنكلاوركا وع
 فل اهطقيللنا تناك هنيئا ينافي ا اًةدان ضبانيل كلك تزن نسا عان ميرا بلا جال كنال
 لول ان هللانوحالاؤ طعن ج]كهلوخدضن انهما ءانيراا هئاهر رعا جن مزكو ليف ءئاج دنس الم ان اطمظعن هش اَو بدك

 دم نبات زعل فون يكب اوعبانكلا غن ادنعباكد دخل زضازعد دش أككرضبتركك ضتش قو تدل |
 ةدكزكرممميجعل اهل اذ هد اهزع دازعوكو تعربازعنبرط نعضازع يزن زعم كك ب دكا ال وبطل | ركل قمنم

 افيو ا ل امَتصذ
 '؟كإ لَك ااطا (تعتال وم عشارتع انانغمملاُ اذن كتب رعومشم الاي نص زبارعلا ل هيزبازع زب )ا زمعمزوتعلا

 كا هلاذاط الخ نولونبح ءئل رينا اوف مؤلم تهل ذصنض بيرج نابل انكي نابل

 قلك حلا تكن هس دهن اكالاخت شادن دار نخاع بيافا جدار زبانعقم نضاغض
 امك نمل ةنالفرمدشم فل وملف م افلط سا تضف / نلبب مال جل !زم عما انسان انني الضال امك ادهن كنج! ثمل ف



 دع كحل 1 0 ءاغم اهضْجن وعن افضل انفرحتت اندم تاليجئازم نو ١ 0 ل لاو

 اديب رعلا ا عنابضا 6 :لك اًرعشل انتشر قدمالو متعب كر جل اوزباجس تلا نغب لضالاؤ تدكل انامل

 ْ امدأ هل وس ةمرص واول يناس ب و ع

 ] للام هازع نايا رعات ولا زعن انش الا تكامو هسا ط شاقل ف منونطباذاكن اَسْولاس انانط مهرب لتنال بدا

| 

 ايري تلا يلب اهلانع: دا تمعن احبتي دين لك كنا ئعن وو باططاةئسخج ديالا زا هنعا 5 ةزعتال ٍ

 ذضرت ءىهزت ال افرعلو بذكاند د اًننسناطانو جست اهزي يك +4 مهول نوط بتل اب تاج اطهند او دكت نجا

 نملك مكس اون اكامدشداك ن ؤمراسل كتل اًيتبامَسْلَع لسع ارش َةَسَكاْط كملف امو انطع مهر

 6 هاواي ١ ير بعرخ ا تختلف هراكتا فنان لغياب ضنر تلزم علو ككس اتررا,لبتلزابلع ما البا
 ةنايولاينال اك مك كتلملا. عين اولا كلل ذذ جبان كءتاكرن اطبس هثلبازم زجر نوكو ريع دوح عر ل كلل خلع نارها نإ. مَساجاَ

 ءانسنالا انعلثرصرد تدك تلو تلذناج ا اا داع وحاز انبضنذا اذاططبض ل !ز تالنت كنج

 | اال ةزوططش اون اكواب اهراس 0 تهرب اضف ذل الؤجزع:ةفداّصلال اسما باضضال اوت

 1 م سعات 2000 لسمك اوعظبز'نوعطماو اواكناز قلتش نيبال اذ ااث اضتللذ نكي لنه صرب ابنكاطدذ 0

 | الان بسشل نما عزل انعم وباذوترتناث افنيطراشن كرتدلااهيباضس جف رلؤجزعلاَسو رت ايذكامواؤطظ اند اش

 ْ اعف معا او ؤطر طع مرا زون علاسو سا[ عنو اذبسااحلما َء 1 يما اهنْعنطمناذام

 ١ ”سلخل انزذبصل از نا نيران عطرا رعت نعوم اكان! >دؤ اف فس نعام ابنكاطو اًمفسمهنئاناكانلاوطتستلا

 انه مهزببكذ لب همه ال اه وف ؟[ق اجت ان هلل اولاف نويل زر: 3 ل ااهيثلا عفس يلم غم ديل زعانبد رد ان ا مهتنادنع |

 0 ال ايمان دمع ألم لفل هلغبا تع ارجل هاو لاه ئانجدكأع وسن هداكل الف نوططن اون اكرازصؤاتشاف

 روم ل ا 90 تحلل امن هتهات الازم اثملشسلا

 ب جالا ةدارأ ةنمم جات: وأسم الرا دلال المال ةدازا نط زهر لطب لاف انا معرب نول حلضالا

 مم عشارتعانانتممل اهنا يع زع حزم الع داي هاو تعجن ازعنع رخل نبنلسمملا ثلا

 8 اممم داتإل اها يشر اذهر بت!!! عينباننم طل قونش نشب ل ثؤادنع عونسوم بخ دبا شر شل والا اًمورر حا ضرنع

 : كبل وشها قطا عراة لا نبا ةبدازع ةقس كرب زيرالّمواشرد ماهل ما

 0 يا 1 قلقا ع اف ل ع

 (ة<لافنلؤض هداك نطيل اخمفل نس عز اطمثد اللف تةعز هثد عل لطحتااذ ظضاكل اظفازكو انكتعا شدا لزشسعن

 | لن 212 كارت وتع الضم جامل اه انيذكآق لطب اال وعل ارداشم لا ا دج ْ

 دس متل ا رولا يا كل تر ةرانالا
ْ 0220 : 9 

 بأ ذأ همر وو اوما عل ةراززز دس عرعرففلا

 َذاَذ عابد عيونو نبارعتت لعل روع زعن انس نية ين عينسع أ 0

 7ايام ارتءاعت اع اهعزع ةازعةقسا كرام ياله لا مؤ اجت العزبجو نيل ام
 ان اكهعسح طعانا اًيباغ.لكابو امها. هاا عرطبزبن اسشاذو نيو اذ نؤكدبعين وجب

 3-5 اكرام زجل

 8 تالعلاَو ساو كن او اان كبل ثيحاب«رين يمنعنا الاخ. رداع نين ميلادي عع ط از | بانعرتب انوع( بلع

 ظ نام الاناكقرِحاءدنَص نال د الدبحافدغ + ناغبسالودعاؤم ةنانأ' ايت ال اخد نوكد د 0

 ظ داطدتش ل ضالاشجالانهز اطل ةنبداه اناا ان ةعالن را نعيضيشستن هيدي تض. عاج ن أي مب

 و ١ علا ند اذن دطععو يتلا اذ نكن ئه: تح منهم نانمالازلب كلن ديل:

 نس تزدندا تعض »هه هض هزعبتت اذه عر جل اذا جاهم وصخ ا

 عاككا هال النعنا ارم

 3 دئاب_ عنا

--- 
 و



 مل دس رووا تكا

 ا 0 .مرج عر مربعل املك رمل عال انماء تلحس نانس اماني قد ناوخا/اعواطل انام هيمان

 || انما اح اضناكن اماما كونو خل ا دن رطل خر كمن م اخ باين ماجا )رج مدس | طازمتلت تولالاذ

 ا اي !نانادن ضيا كمشنا يو يو سن ملاك

 | ةمالو لع رنة لد دهس سابا جاوب وج ادعت

 ١ الحلوب ”لتماز اكلنا عتسجو ومنح منع معافا ا ا نّوض وجنتنل اناراذاء هاش لاف ور سعب كالو

 سالو الط اطالة لاذع ان ذل اه ناؤزمنت اير كرا تح يزعج لارا هك لادمعلا ذأ

 امتل اهلا عٌسادَسعَ! رعدز رمعع نلعخ 2 منال احسب كاذُو كما لف لن اذا

 ا هد ختم أك دنا ان تثري مندانعقد الا ءانختزنا اذعال انا اعالي ستامانأ عقلا

 ا ةتعلا (2لاطإل !ذاذ اشم لل ! يعانى طال يربح لاةمعان حش السر 1 نلوم عما عاب اشم لايت دتاولازعا

 ا | اشم السيم لالا نافاس دلال جيجل ةركرتجل غن شارع يزعل بت هس نسم كم لع ازعإ

 ١ خاطف نيب ناز وشاط نانا ذائ ل اوركات إذ اف غمس ادّبع هازعب السن ينخر ادعت ن اع جدع ظ

 ١ الاف مد ادع ارعسب شل ا كتبضيرع للا - مييعن باعت الاهم وايصانم ا ذم ءك داون دشن يعم ةراشملاركأما

 | هتالئجزعن]همنيقيجنعينيعزبازعتبع أكو دضيلجتملا أ ليزي افشلاب تكي ناتلاند انو جلطل الغتذ اهاف وصخ و
 | ديو هروعل اتمكن اهنانرس تلا نراشمو كانط ذو هزخاف دخت الا فل عجز انا امته الوهن اذث ا م هشارجع هلع نانبنب ظ

 يعمل ير ءناطدّصح ةوادشلا عرززم هش ادتعؤبال اذ افءتفر با صاض سرع ربل !نعفرتملا علام |

 ذهالتد داخل ازبالرمافساف اما لبو ل وضتن اكدنا حبس جرح وب حزب وز عز عدبزب نيتيجزع ا ن ذا نياز عد زب عمن ع

 ْ 0 انسه سو احل داب نري لاش اود مالك كم اال يو اًمصا خل ارز الزماكج

 | اف اجو علان افمتد ل ماه ؤداش ا ا ءاوس اضم دلي زعبالو يشي طم ةازلااظغان اغتيل عاش ءاوبنعو اهنجاؤ اذكو |

 جرو 2 رمش انجو تاوذ اهل 0 لقا سا فرع اة رايعذاشما

 ُظ الانصار لاا هل نانا تعمد ةماتس اع ةانارعل نة داع اع نع
 ا نضورعش أك نوارانش هللابلسانبنِدَح العم ذإ مد ار اع وبا" اذذ انرومش هان اكس نئازعزموب

 ١ نعوخانسعت لنا هدم انلث كاف. اطحلاف ا مبدا عافإنماسل 3 امل اذ 2 هتادبم داعب انا ضب نعوم ظ
 دكت عضوي عكيبلاَرعِلَع حج ءاظا د نجت وانع كنفرك و ماننارم تاع عاذانعل انرتنع ارجعوا |

 ظ و وصعاكلد قرض نقتل نول ني ومش انان ان ونكتاوم اوباكمن كلذ بالا هنهالثد سارع ل رعراج ني ؤتس ازنع ١

 تاع دلما اة انموعاذ انيمي داطا اوس متئكلو نر الس اهو رضالر هه ا م :زائفام هشاولاف ندضًساغاك ظ

 اننا طم ئجبض ءانبنال نولنصيد لان هلل الؤجؤ ةهش اد ط د! رعتج جا عاعان نعناع زع#زإل اع ةتملا ( هنّصغمَو ءآدنعاق ١

 أ كان الاف عدطابتعولزعتالبعز دنع عزمت اذلنفنميلضاوشمإورمهتساؤعاذازكلو نوبتلإ مؤلفا
 ف ةثادتع ارجل ارعزاوعسزعير اج 6 اذالاةركاب ان باؤعاز انيوضاوازمال اًيممامه َءآجاذال اظرحان اا اموهربع

 ادا رعرتضكارطز داعب نواز عت هلع نيلائلاوبص انصب دلارخ لعل اطلتانشسرطعاذ ب ءرانهنفنس زم |

 الل اشمش ةاطااذاجر لبا ذلوادجول انن هلم الو عويعو مدان لغم نينا فد نتنل الجل اش اناث اندنا ةشدادبع دزع ئ

 اني مد نترل لزم راش ىنيملاذئ هللا د ا

 قاعد تمد بتشان وعم عدن نحمل ا انهو رخل ايل عم دار اكول اننا ثقيلا

 هنلاناكانا ن 2 ملشلاال نوما وذل ان ئه عيولا ةرضلا كتم مّيخاكد طب نعمتعيلب او كارت عينمل ونعم

 0غ 5 اا معاذ كاملا جانا اد نيش حا من اكو نو يو تاج ١

 ا | تضم نهد ومد موز بولا لنجتتل تال اذ ةمقد ادع دز عود جازان عقبال نبني ثيزع هزيل نعفتتما أك 0

0 ١ 

 مسا

0 



 من
 ىللاوص 7“

 ا
 دكا علا د

 تلزعمي اذلا ضير *
 نضع ناز قم نادنع
 5 تب سال نتاع

 كلذ رمت ومن عمر ا#الافغ انام مروه انوع ل سانا اوظف هدو درب هن عكرض د در عج كلا هشام ||

 ا ا 2 ّْ-_

 د 0 ل تح كاذأو
 | ل6 ةانتعو اعول زعل اصياطما ضو زعنيمنئانع ع أك[ نعلن خال ض. دس كتيب طور |

 نباًعهتما اج لاثعئذن اه ك اثرا عضد تل رمت اكزم ةشادبعؤبال اذد ءاههفساوبل كم اف اويعشال

 اطال انبي الاعب اطدندو هدندورلط امه« دابلا ظنا انه نبلمبذ سمرا دز عجل ازعل تل زعمت
 ل لج نمت ههترطا نبدا حالا كلذ عوصوتص دان عطانعد زلاتان أك ْ
 اكةنصو الل اطف تش الود منن مالط جت الاق نجح هازعسج جازيرلا بام مزعماما زوبع بانعاتس اك
 تجهز عربا جن عمت نب وعن عضنلا دج از عملا لس نيج زرع ّيلعلا متنم هوان غلا اونبسكمةساَسل اوس كل افنا ءاصْوا امي

 نم العن ضطل اركب نر بلزعكل مجيراسومزاكراد فدسون العر بكن ناك الهدب يزعل تلمس حكه شان ذ
 اكوا غاسم تربكوناذ ثدتمن اهبحالص ةنمدج حاز ادانعقل ان ال وزعب ستعمل اذ م اًهدَصاَع نزَمب !نيلعز عاش وان كنانغالا

 دونَ زعم ادغم اهل كلل انطنانسزب هل ادب عزع بطعن لتعبر تح تع هندعزبازح يع أكو يس انهلغ تجد

 | تاع أك الغدا (تاتس لب ايجانلةدتجنالاو انس جدن نبت تهز يجاط غنم كتان ادشلل تا
 جبال انين اكو ئه ن امال انرموم نع نّمط نان انمانل اذ عجز عاّبضفل اع عيدزعد اجر عن انس نيةيكزع

 نحالانضز عن تصل زغنيعنبازع خزعل كك يدخل خللا اكيد عاقل ظب نيس دن غد منعت نأ يحل
 رمد رولا هد مزخو د سصتم غي كاوزمكذ انفو ئنؤ ن زمول بائس صمد ال كسدلاذ صد لاذ عزم دل عرب عزك

 ا 1 نكت رقيس العنز اكزمؤملا اخ تش الونتلا غلاف ةشاينعؤ بز قيجس ل أك
 الاي ازعاج رجلا شرا سهشاا و تلانل ل ةلبل عربنئ لا ماعز مل عشان ازين انزع ذراعا زعير لع ةسلا
 انآ تشالورلاطغناطبش كرس املاك هداف نإ ضنا طنش ل شيا لاا نعلن تنذن اهلتاف الط اطالقل اذاغإ انبالء انتا

 لم 2مم اتلازت خزعل اال امل انب ةرمساتلا لَه فاس ملاَسدلدالوالاقل اؤن الافركر اش لان هالزمن

 نالفط اشف ةضلازال لاش يلا ناضل ا هانش لبنتك ن أي دج اناطل نامل يال كلاحلشف سرب جا

 اضل ورطغلا كارز جال نايف انضاك ما رماها سجل ابان اؤمالا فن انناللن اطل زكر انس نغم اطل ل تك ةدشريل 0

 أ رع عروش تش ءاشنإ اكن الكف نكذ ن اب اكةنح اذافللاق مث بزل ذاساكتل متم اذ اد الم الاف ث كرامة ربذجلاق

 0 ناطببشم دك ثبو ايل ن افهم اعل اخانيىلإلب ةلجل رباتاذا سس ال ونبتل اغلاذ عمت هبع هازعن انسنبهلما
 امنع لط امالول اذانممئالاخ اكن وكن اج تةشال سل نابنتلا لشي االجزمل اذ ةطد ادع عار عبص ةيلزعإ ملا هفزعل انت ازع

 | قع تلانيلعزعدخ نزحت أكك عضل نحاذفازن هادا اذ ةزعنج زجر البجا رعايا ز عيني عنب زعقعأكك
 ثانسنيتصن عبارة كى ططهاب اشلاو كح رن ان زمن جاما تش اذوثس دل اهل اذ ةرعج دنع ايزو تع |
 00سم طلاسم ام 0

 ياو رششلاو ظلشلا هانا [سرانلاذ ءانجاك ءانجمازم ءانبل ال اذ عه اهبع هز عازل رعب رد تلا زعل سرع

ْ 
ْ 

| 

 ازاشاظدنع رة ناد اني تالاف شادن از زرع انزع ثهزع ريل زعفتسا كك نفاد ةدلمانما ١ نذ . : 0
 قرمتوب ص هالو الهم الذ مس الور هازذاخ غل نلف دج عدس اضف يشمل اواركب١ تش ازوسسَدل اش ر جلع |

 ْ اغاني ةيلجتوبنلع ياذا كد اهل تل اننهكذن نا انيس الوزان حاعشل ف هنعزم جزم ضان زئخشبإلا عشب |
 | اننه دفا د اع نكت مناكل متل انامنادجب انج نفاع وكنز ان طا دان عيل شيزم قحط ل ذدنعتت شالو |

 ا

 ا
 ١ لاذ عت اينعهل نعام بزعاتتسالا اذنه كور تنغو «تنسزمازل كلذ كملض امال: لتفاعل تاق كلف انزع |

 ١ جرم عش اريعإؤب ال ذل افنانسن هادئ تجرم, نعكييذلا: عع كك شمل دل نع نكيزم طا داعب إيما تا ثونسد

 ٍْ ثعاس شال ودل اذن ةهضدارع ربا جزع ةزجو انتعبائد نيازعد )ازعل هسزعغتس أك تانكفنانهتئاتل
 اول نركب بز لالا انج رسال هتيم الون بطخلا اذ رمح عازل ال !ريحناهتنل نيدو ا دنع طال ارباع تبا نتيلع |



 رب مج اس مونعل يكذ اذا 0 اناغقلارثم تدان انو 0

 تيجزيرغازعن انالا اه مخير لعرض اً تنعي لا لكوو زر ذكر منمصألا عون عزناشلإنرطوقاج الجت نمل ان لاثملاجر

 وامان وكنا اناسلل ازجنتيو كنبنن اك لا اذنه ا'مرنع هسا اًدثم 2لافذ مش !وتعد ل عن ءاهكل العالم نع ن اشح

 فش ماي عشس ياام ىلا: نمرشمل انهن الع ين ارضا كمل ناكر اث اغن مل ظن الل ذن اكرطل داق شلطف اناا ؤا اب اضس

 رياوبنعزعفلا كثذز تييزاديومل ابر ثلاراّصل كبس بات كيش زان شب هنس د ظنش م كنا

 انعاؤ عم عم انئِمان اكمّسهناذا فراغ ابا برص عشار نبال ناكل اذ زمان ازا مخ زب ورتعزعضنلاازيدجازع

 ىبا عضرنيلاف نكبة لعاغل اناث فرب يلا يظن أتلف يره نللعشلث مال غطي ريل ا ضنا ازا أ !ملجوتعت تسال حمو

 كانذسّجل اف عرمتلإرتبل اذاف اعد كنّا نجي رادنكش رم انن 'مث هلل اناس ف, كنف ههّج اهبكّصف هرب ءسا ربع

 ةلكلت اهنخادباذدفو أك نؤلا اَنْ: فج ثم ارانل اذ نعمل خت اعاكتد ملكان اهشلعاطان اظ ؛كرشبا دنس تان

 ا يناكول نيل انج ضان دخان ت هش اثوث هل غلاف ترعب طرعان نمان دز زعيما أك يازين

 تركوا اسس |ه داو كبر زب اخ دال دهرا ناعيا سدت ئانط نأ يس اثمزاكل

 ىذ انو جنذاجال اطال ةلوج عهاربع ايان ةمهلاغرإ النبي اممم. عج اتم عأك مانا

 نقلة مؤجل ف لعنغمنذات ةلغبننا تيرم ام ضمدنة دع ا نؤملا كش ركاز مونت ابل زمؤلا كبس
 | قناكاذا تضادتم الافلاو ةعرعر تلا عاب نينو ناس رمل ام 0

 د 0 اباد انمكاَبسْيْع

 ماكس بنو 227 دهام ءازلبزم نرسل مم وجو مونشس اكن 0 0

 *010أ01050 0 1 ]1 ]1 1 مول اعل انما وادخل امعب

 تان اتنلا رطب عرج ان عتمم أك عيشللداذعالاهنبطارلا اتمام كيب زبر اجد تيارا ايل تاه إيل اشمشالاف |

 نضل ين عساني اطهدسسزادف اجل ناهز مذ جى ا زا نص ع دبع انعم نرخ يل مز تياكتس |

 ل ةدادبع هازعرتنجيإ مزع ملا هنباشه رعد سد ازعل سزعةتعلا أكان

 : ”مضساواسؤ لفضل تشاد داغر ارجع كاان نا نأ نلتزم

 عاش دش اكو شورسنكوينيل افك شمؤ عينلار و تلا نأ يم خبالتبارس5 لعبنا .قبدتدا عمه ىغْمْلَو يشاذ

 نبكتي نع اًنكشم نم مز جمل اذّح هد

 ال ولا رعبا تاذلا اذنه زمرخا [خاتضمرذ تلكم ءانانن رى 0 |

 ذانلاف ءمشارتع ل 1 أذا ؤ

 0 ملظال الظالمون اغا ازرغضل ظن:ن مومو ا لخنزم تضالوسر |

 مم باضاذ ركع سبيلا طلناًمؤم عّيرمقرانلا ف فصيل ف ٌةركسنم بس ااطلشباءسوم و رمل اهرب جيل عش ادعي رع

 الان هتبايطل نيكل بز معن اطازملاذ عش اربعة عباطصاضِتب زو ها زبارهدرقلشلا [قراتلا ةنووفلادنؤهذ

س ل انلةزانارعلطا يد ازال
 | انت نيشاعتم ورام انهت ظسإ ضال سقت ي

 0 ا ب اب راج هي ع مسا

 د

 || ءانِض هبارمط دم علس داو زعزع معلا عج او ىنشنإل طشلا نر ابى انشا الهر زو رف نعني با ونكمم فلاب

 ناكلاذ
 ةيلاكعدا

 خلاني اناجل



 ايا 00 ل 3 4 د كاد
 ك2 دع | اك 1 د

 م جاي مدننا اول نانازا َرضبتحرالثلخل نول 50 نطل اهتنارش هس م ىرعرتلا]
 ا
 نين لول اعز اربع مهز نحنا يشيع اع راض ودلك هدول اف در ماس ا ا

 القمل سمسازع يبل عفت أكل ان هناا وع م |ملع احا ال ل ظمزمتش اهلل فم م المل اذ ةهشداددع زعمت ١
 أ

 مزاصواا[كنصو اب هبابلاذمت هدْنَص 2إزومذ ءافؤل ولا عنب | فضحت انج ازعل ارعو تس مسعر نشره زع ١

 00 ىلامنهثداالا ضان كبل عنج اكرم طول ابيب زل انرب اصول نترك امو دانا ير ضخيبس نب |

 00 اتلاف حكم نسناس منا. اغلا ةلتتالع شادنعذازعرتع رستم هبا
 شط طارم مصرس الوسرلاةل اخ عش اربع نع يرإلا أجرلض تهشدالوسَدل اهلاذ عدت ادتع ورع وكد نع طابشسا ١

 ١ نيرا 5 جاما ضجب وو هلل انني شباط موُبل ال ': :ىلاوتج مضار ط2الونلاتشيف تلج عرجاامدلاطشا ١

 اك .لثم ممْس ال وس لاذ اف سمح اهازعدو اره زا عر نعنلكزب زعتر مزانعقكلاذع |

 كتي سا 1 لا اتا نذ طين غر لين ةتماموتيإلع تابت عيال خلا قيزيانع ظ

 ا تاو سلاف هاج نع عب (خاضسب زعامع جانا من ادبع د اكلات قمع وضم: تنيعرازعتمع ا

 أ ةىدجكازلا م ةريزلد (نظ.تخاث اهزكا مل ونج عم تداربع اب ادمن ارتص ار ءاعّرعاشؤل انعناثالا [ىدينملامؤبش املظ ١

 ةنذانباعستلا 5 هاكيذذانل ا هفقا ضيفا انمزخا ريم اخرنملاف مدت ادع اع انعملاسنب امر عذ تلت [ج ميطلا مؤبراتلازم ا
 . ل ل اكل امد! ايم قسد ا هدهحا نيل تشعل

1 

 ا

 ا

 ْ نب يل كتابلَعس ادعوا اخل افلا لا لمع الاب عزعيكجب اع عو مات عاسلا
 ا |

 م اًوحاحاف اكضز زم طاجن ماوكل ولْننلازجاعل اوميراه تار الاضْصَعْنَعِ)َعْزاْعِلَع طلب قوهرظ يل انعبععضع

ِ 

 وقد انو ةجالللارخوب امنة زئرضغ كل جض غبن اكناَد مائعلساَو ةاناكمر انائتلإناًكلذفمجولا 2 اًبيدَسال و ءاولوعبل هند

 7 : ماذا الظل اياؤملس مانت اف ماشنن النير دين ضن افمؤل طلال ادب.شملا ضاق حمس اذارلظل ازا اغيل ظلال ميش باتا

 0 اع ازا نايك هرمون ركل جنن ءا يرض |يجربخيدَحْإَعظ اطهّناف ةخالاف ١
 ١ ىغلاو يلع !زماهن ابر خا ا ملل نعش ماطنن نال لظلا هرم + ناك اقف عن وامل طل ابطعنم ١ ا

 | تالاف عشار دازعر انو ازعدزلازجنع انتلاؤلظلازم لعام زكا هخالاؤ وك ظلاَساغتافنداقلاؤ باخ ج ا

 دل ياور مااا متل اكغبإ هلم تامل تو! ضؤر انجي انه دع !نا ثربان رماح: كلمت امين الازعونن هاج واراشصتا 0

 | اهالان عرش ادئعد نعد ننزل ز عن انسم زن« نعدخ ازعقم كك اتكاذ اكراو خيل عال ذاق نيبئاظلادلؤضا عنك أ

 قمع تاتا الو ةطادزع انانشمل نرلا ناهز كتلانيزعوخانضنع أك مل اشرب تارلا5 ماخلق للا |

 قطار امص ةايزيو كعب ملا !عوعبي خاوعبسل ازباهرخ ازرع علان ملص ف ب د هم م ا

 قوت التي الا هاطازمل نت شان دارطاخ ناد رع دازعتزع ديانات اظمولظملاَ 1
 ايلول اذ عرمنج هارت دلع اربع ره نعمت ةيجزجنع تالا ايتلك لت مرلاعتنان طل |

 , يرم ترش موكا بع و مو كلكول اهل ؤعتلل ذورل اظن اظزم لاننملما ١

 افا اذانهؤ عش ابعد لعن الْج لظَصل ارب داع ل عزع ل تسلا عميع زب ازعقمم جل ةرافكن امل تهز غش تلف لاف |
 انوا اذخ >اب اًمجركامل اظل اني مزمزخإب مؤلطل اناا الطفل يره ظنع يدحا ظاطنأ اما)اغ امماطك ممن ايلف لماعمت ْ

 3 ىلا ازماكواَولح ملا مدَح 9 ام, هومخا دال كاله ,اتلايتعل رة من اف“ ١

 حبمأر ءضيرحاكنماولاخللا يظل 1 اكرق و اكل نات "لعمر ورب 7 هر أيهن نويت نال عيال

 ١ طر هاجس 5 عارم مع ملط 1
 دافعت ضف .ةرلإ لعل جلا اوم 0 ب 0 سما كلا 7

 ١ لام زباتعوإ ار عورتا اد لثم يزعج دازعةراد جي كن م 50 هك "مدعم كاني :ةعشبلاث ذك ف |
 -_ املس



 0 1 تفل 59

 ناو اهبورتعمل د الز ل عرس” نرل ا عرج لمن اخاوبن [زمكلا ل ادبسل (نئكبانع يذال اف :ةرزعنج جزع ناذننعبكى ازع
 ناز اعط وموت جاوب عل نوكز | ان هد زم بعل ارؤكت اطرٍش اذ اف هس اربع زن عبكنب !زعاتسالا انه
 ندع مجخ ميول 2مم ل عسل مح
 - ابني ز مور وحش اعيطيممبازوع عبط زمرن اذ غاز وعا وعشت نيل سلا اوتنل بلدي ان 0مل اناديطب لا

 ِةلئاَرَع سلا لزج لزق اا داري هنلا قزم دونم أكل ةمنا ربان تجريم خي زم

 عار منانر لشاب يلج يمان انه لنيل وشما, تشاو دل خلان: عج دانعبصم ديزعوب صاب نرعل انيازع

 لاق ا وع ب رع عع ضع راع هثدا يشر مقرش |[غعمتشدا خيط نب لسملا
 نوجؤول وطشبزر مص هد تا وا نور ا ,!ةداوبلظنال تمس ا لو دلاف

1 

 0 لرمؤملالعنمؤملا ةروع عرس امل الوم ءن عش ادعي نلفئ ارو نيمزف نم زعن انس باعة زبل رعد بسم ملبتب

 00 رسم نعزشلثلا (ه ام امو عرتعبل اعظم نع ابعت اكس فال ذئزءن ازعؤملا ةرؤعنع خان وهزم ثجرتسل لاذ
 ظ 3 ردع زل كونج نمو مو اهتدبتكر اكدشحاف عا اذإزم ْسالوُسِرْل اذث اذ مسارَبع هلز عر ا غنتؤئعس ا رعراعنب

 ْ زبصرعل اظخزبازع ةزبلازعفتعلا خالو انّرل ا ةنل انش مدام اسوم نإ زمئاذ < هلل ادب عج عل رنعن تحن عا شلثلا
 ْ تيتا كبتانلا يبس لاول تدط جداتؤ انماط فازعلاف ةئداينعجزعر اعد از عد نس رتعن
 0 كمه اننا 8 6 م ثاناشئءلزعلاةرشالملاو جيونلاَو بششلاو
 59 ع و 1-2 زعم قمن ين محنبإ ب نانمزب هادئه زع وزعي غازعت#
 ظ ا ةظولطسا تسرع اذا هاج هذان جيجل افاعي ؤسيشل ضل اذ ما ..ةولالعنمؤلا نوع للا شد |

 ْ سَ يعبر مج انج مه اربع از اخد هناا نتا عزم عكس: وع أك نادل قرخاوربن اذوغلاب ةرالختشلا
 نوه ازعل ضن اعدل نع نسلا أو سسوا هلع ينوه اغاك اًينيدمهرتضتاك نامه انمل اذ ماجن مولا زمؤملا
 بضعف زملاذعشإل و نو دحام ا بومعالات#ع

 ان ةلوا رسما ازرع ضل: نية نعاَجب| رع كر ابملا وكن عل وسع ةلعلا نانفبئحابتدلا رعت جزا حاب كانت

 لعاب هلا اف مط دنع نرخ ارو دلل ركبت شل ةزعبل شان هركا عل ينل نجل ناحل كاذخشلئجد كلن

 ضب هورس رنبتن ايش ربلع ةمنلالط نكو شتم تضع يوفح الل افونم ادلع ا خد ارن ع اهش انتل حا زع كو دعم سنك

 نعانسنبةيعزعدن عن ار عتيع [كوماارازعمملاؤنم نيلاو ةثح افلا يشن ان وبجتنلاّناب اكو تدتهال ةنينلازم نؤكف

 ومان اجار عارم طفل نو رمى ه نش ان ديري شار نمؤمإع رم غمس ارب عؤبا هل اذل اهرسعن ل ّضفم لا

 الو ل غلاف 0 ا ا م اهييشأبو اطشم !لنمثااخناطتشل ادن ةمللا
 قي اليعرجولام :دابع ةولّصلاراظنن ارمتبما 2نئولهملا ت تال لافعل نجف لكاازمط هالات ف عشايضلا

 نيل كوالا نالع هالك نملك ونضع اهذضاب ءاذ مكوة لجل سلب بابغاالف تفي انو
 هياط جازيبلا ف مرتكل ارضا زيا اذ لكيؤتمإك راق هايد قا قيداط د لا يواخإلا تاعي ةئا غ7

 منعم عيار اطزمؤم ذل اؤزمل اذ 2 يودع ناز ناكر لكنت انساتا

 كالامزعداتزعمبعنبارعتمج 5 ميل اع اؤنءازبنلاوزشحانأ اع يششن ان جنبنل اًتاملانن للاث ةنبنل ازمويفءانذا
 نطامكدلذلاذ يي ل اندم وما امومه زمل اذ ع اربع د: عر ومب راني ارعاطع

 ىجب لس الل دن عن اب عنا تابع ز عد ازعتج رج انلااسميل ”و أب اشؤل ايفر حرم جدي دتمل غلا

 اغلا اننا نسال اًميوها+ فلز مو كو نمو يضل سال ازرع ًةريعوص اسفل زم افخر ركوزم عل اوبا بل اذذ هئدنالا

 طار ناجل او هدد ارعابادتعمل اناس ني جل اهيمويزدجبنحكيتلا رز عأكككفعتضم مرتان وكزمم

 قاطعا شواز انالا ا: هرتبل انه وعن انا اوال لعل او + دع الشبو اظل مالا ماو مبلعولاشهتدا ءوغَساط



 تت 0 0 1 كا اك ككل( 1 اة 7” هدحسسس
 أ نعلن ارش اوس < اتاك لع تَوَعْسَرل امتاز كنحاكل وهن اوصل رض ازع ةمش ادتع اب !كناَسل افن اتسنب

 | انعاتا نانكام جوتن )امل اف مم ادبعٍدإلز 30 0 د نب ا

 | ا ةئانكعاطلا اكمل نوايا فنان اب 06 0
 كتبنا ال اهتمتد هتللالوسرلاةلاذ رع هدارجع اَزعز انس نيمش ادع رعب اتلاَزغ ا و 2 ١ و ب ١

 | نينو رعد زعئتسمار مم أ كبل يطا وع ناتو جف تحال ناار نال كر

 | لعن ابيل دبن ود ادخ لابن ؤمزغملا فل نش اهئاكر لس تشان لذ ةطادتعه از عوكد
 00 نشيد حِبَعل رمل البس اهلا بيو كلل ءاننإال قلاش قذادنل صول م عَس

 مزعتام تان لات :نذ الاخ يات اناره نيداثفز اوت انادسمءلاة تجزع

 ًلفواد:راطمئ جل طن لع بجرح انك نكذب اذرتالةزمد شمل لادم ددكسا :ى ونطلع دناجد الوب نالف

 -هيلنا اما اّمداعن ام تراب 0 لا ا ا

 نيجزعر+ ا قيمر اهرجإب بنس نمنؤ و لعل خرم اذا زيف نك لا منلا نجي ؤطستلل دوعذ اذا تح

 تنزل تان يب مهيفلإب نئناتملانرعب 0 ل ل و كي

 غااذ الان عشارْبع د طعذ انل اعد عت ارعِع اكنظلاوَو 0 د نيباسلالَب

 0 ل !تاخاءاخ إمّا

 لماعرمو انيس مرج ةر تنجو هاني موزه ش ادزعابان مالا يازعبب يزرع مزمن انزبسحل اجا اضمب زعل لع سلا ظ

 راك ازيا عازمون داب تضر هرقل وتلا انا فاقوس اتا د ةزضنامئربوهجساتلا يم اعاهلشم» اخ

 | كللقمرسلاط ءآعت الاخنالاجسلل «مقيرنضنلا وئام اتا اكتم مران عمان ااةرنشالغل ان اال ميانام
 | 0 و ا در يعيتبا نعنع ةوخالاذا عتششل انت اان رحل:

 م 0 دل أك اولهم نا وسعت مدلك قط شاب اند جنش حالةبحإما

 نكح انتل برم أبطالنا ازم مؤ الغ هني ةنينمال ذل

 جرم مش لوسيل نلوم نم دفعة ةطانع دج نعال اخ ازعل اوتتتماتعن اعقعأك نعول

 طيح زلط منو اليؤلا هداشز إن مول ادم انماورصحانملا زعم ضع من وسرو ساَن اد مع ايما نموا > اجاط 2

 انة لج عوض خؤما الوب ادع هني دز عد عكس يطأ كا لب ظ
 ظومؤما اذ ومب مس ادبعا: انش مسفانرزعانبزعن اهعزع هزيل اعغةتس١ َلَسَق لايِلَعهسإل صد وسرَم ل اط هد ان ادن |

 انانشمبل التحول نع عزب ةجزعاء جن الجن, ليج شل ةزبل رع هرمنا و لؤلستو هند !ناندظ ص ا: إةمتحا لج اطل |

 ْ ' فلات از ع تس [ك م يضخ اذ اناكت است نانا زك اكان ضال زحاطجا هنعمل وج ةشاعتع | ظ
 ا نان اناناس ال عت ادنعاب انشمملا بج هازع مافي غمز عر تم نين ترالازع اًعيَج انحني ةيجزع | ا

 بوه املا لع شارعي اكنلو د ِجوبال افنمنموملاَع لوُسدَف هلل اناخدضف نهج كو اهم غلاب ملف جامع مناخلازمب با

 اولا هذ اهنينيّسئارع انما نع باع اسم |ككر مزال ةنبنم م نلاتعل كنب ا

 ع يلا هاط علغتلا بادزل اهني الج تل نتج ستيذف ءاضار ان شسازغل اذ مسا وبعائرع

 | مابملاك ينل وعمل جمل اذ عمَحِ در عنفما ينص زعن ادي ع لجنة جز عت الصنيع رعود ربل ع علا |

 ْ د ةييسرس هييسوو وبالو لع مانمايونمج مالطلا يا ءثجاف |

 ١ يم م د

 اريح وعمار عررلل اف عت ار نع عرب نعيش ةما كالت ازعر ش نجز عرااخ نبكي جوملا 0

 | دلال رتل دازعزعجنيزغرعش ادنعنبقعنبدعلزعت ناشالا اجر وبالك ءانملنومملاةلا بدو هدي |



 .- آكل رظ:#:.١]/|ب]ب]ب7ببل

 دي

 دا يأ 0

 دعاس ولات تاو صدم بمقدم تانج نجا جازت مارقت ازال ناسا
 ام اهْساَس وم عّيزمؤماتال اذ ةش ارجع جازعطنح نبدا :نعن انسب ةيجز لزب يجز عاج اعزب لجن جلاد |
 كافي ضنعملا هاوس لواغم ائبع رة دزه اهو ادوشم يلا مزيىلاش شدا اها عزنعدنعزمؤا هنعزمر لل ًعرد اذوه مدنا جباطج ظ

 2 ةلع يدفن حاجز ع عبزبن بازعنإ تح انبت تم راتلالاب اميزعؤب ع : مصراوى ىلا هن هند ناخئعنل ائاخلاانض

 ههابتولذاذملاظناس زم طيبا ماطغلا افا: ن وضخ د كيان اك ههنعضنال اغث نزلت زج عت ارجع جزع

 الف مّمَملا جو لل انخعإ خش :نضش ازاهتداجتول ان رتغتيز تابت تا صا

 انهن مؤمب قضش ازمكرب دن سارشل اريد ظفر ال هند اَو ث ب عاهشد اورط ل: هدد نا اوم وه واو! نجع ْ

 ا ا لج رش ادزح نمو قضخش |
 لان ارانل إبدال |[ 1 رف اجت وكئتالما اضن انافاطابامعنف |

 0 92 رانا ا
 مديون زارع: روب دال فال هيصت بع اجج
 ل ةتادنعد زعل ازعنانسمزبيعتصجلاطيزكمزع جت نس كاع نبيا حا 00 0
 قتال اروتلانغب امءاطنفل اؤرتسمر وس كانلنجروسنقل ازبغبسس دج نق دنقيملا نهد ابرنعر انجن ف منتبكمنيز اكرم ماتا

 11 للا ضلال تنهي ومصمم معد اغلا هم

 الج لطف ابطل نحلم ةيلزيزلربلا !يضرلَك ةدذإ| لفرط عنف اشم انرارتمو وهو رججاطجل اطفاآوب ان( ئالسمف ظ

 هتان: عع متع زرعت اغا رعشمج نبه أكانح ال نانغججشن سارنعإو ظ

 ميطانمف مهدحامزنم ةن وسمو ذكلثل (منمدحاطذ اذىافنهنمؤلازوضن يدر ش الشاي نع ف ناك يعاب هيلا عاني |

 بلا عر قلن اهيمددل ام هالو ملننالخدَول|ييرد نبحاو قهرا فض كاع بال ا ماضل زغيب اا ف
 اكن( فمهيدجف الما بابل انه عجل مهند !ّمغا الو. امالغ الو ثركي زود كتض ل خلاق نشل نون الا ناكل اذ

 يرن اَناكورلا اور نشبت ملة راؤول اضم اناثافدميِلَعلض وَما بطني رب اجر خدذو كيا اخلي ميز سلازم ظ

 ماضاف مسوي عساه اسونشاا الفار د ازور طنا اونظفميظظاطئرطم هع اذ اييرطئارضتسذاوناكاتلةلاخئانعّسَت اًبانحت

 بمب وعيت داب زغ دل شل اد ضطن خالط زمام انرجزمر ان اذاذ الس دل نتجان اكره فهد اتا اهبانماهل ان جزم نب |

 و يب ا ا يم

 0 :امدلا: كملت كلذ |تناز جما فعن مزعناكرادجب ضيلعاضكلا هدانا

 عطب انش نس ممتن :ناينعوال فزع اننا امو منام اننمناكوان اذ ا

 00 رمانحدشد دع ا موك مم ميما رمح

 نمش الود اغلاف ةزمنج + زعوباجز عمت نب ونهج زعؤ تعنت مز نع ن ]ل همز سماع قزبلا بيه زعانسلا

 ةَمادعلا نش !ةانكساَتل ايسضس اجمل اعنهد ان اليت نمو ام ارسال ازم هدم اعز اكن امن سد الضم ايس الا دانون َيلَط

 كافشادبعن نراجع تءئئازع ةدط ادنعيو انمي زال كو زي ملظ واتم اني اغهشداناكو غان]كغيددس الكلك

 تمرس ال وسل اذل ن مش ادب إس الا ىلاطن شد انبدزم جيزحمل ان هند اخت اطلت موضز ام تشد الوتر اذ

 تمعاطن اذزازبدال ةطخ بال ادث اذ ةييزعالثلنعناؤف جزع ابتشلا 2 ماسالا رن نم جوخ دا طخ اناطلي وغدا

 نيل خال, نا دلع هدذو أت بهلاش شاانللزغ وش دوج ناذز ل نبدالو هثدإ لع] طال ! رض ناذز ل نيد العلا ن لدا ضع

 ايا كالا: عدة تشل وير اتمنا حلايب اهنيك هتداانّصع نبا

 قبال اطند هثدانامطتسوطازم خر ا هناكانرانخع ءاثب اول كروز ومب مس !نال]جورعضشبا !علط اتيت

 ةنسجؤل انانالادوك ناؤزم لتمر همام خم ارط وك ادد !لوُسَرو هثباوضف اذاهانمؤم الو نْمؤلَن 300 8
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 هنا امنا ال هن ناؤارت جو او ذل يكس وتصل نيلخ اذ للجان طيش واط مط بنا اهلك شالا اني عذ امم انؤبا
 ت5 تش ا 0

0 
0 0 7 07 8 

 رار يلا ا اا رو ا 0 |
 2 يبجي ير ل حبلا

 دوج ريرفواثيمخعرح امام زم]ك) نب ماوهد عنمونلل تدع نيف رلثما ةانلف ا

 كلا غشان تم الو اجزم ل! دكو يؤ رجع تلا دبكة تع ل عش اد نع اعوذ دلني ل ضع نونا ني ضير جزع يتبل ازعأ

 تالاف ةفداشل اه ادنعدازعن اكس نيزعن انس نبت برم اول أ أن دخان سايد

 ٌسانل ناكر وبلال صا حالم! سات عمن! سال احا اًوخاؤشازعاومكاون هسا اذا سال نال هلضلا خخ ارياتلل خقق اس اتل ازا

 ايان وطفلها ذ االول وم متل ا

 غو قروبعل الض !هروعرلط اهنعل وجبل !.ج اخر نعمل اذ قاتل

 لضيا د تالومااكتهرت ةفداضاالاف جي دئاغإ ذاب تح ساتلائح اانا ائلاضت زعسفونانتالا

 ا م و اهو زولملالو ند ورخا)

 ميك حايل لانرنر هن شالة ثمأي الا أ ان وبدلا 0 ١
 ةتتلالاض الكرامات رساذنلا زن لوران اق كةزنزكت نور كالا زم «قلطشالو انا نمل اذل اق يتب اهكتشالا'

 استي نآكنال طنش! ننبملا لكلا اوم اد هّتشس غل نحن تست ئه الزباله الو نئل طن ككتاب تمد كت جتنا ادا تح

 ةلبجوزل قس :نعييشا نيل سلخ وسم نؤركون كلن عيت ملذ اوم هتدادغس ديوان اكول لدغ انه اذا هتسوالا

 دخولا مؤيانسلا هنمعانس ام اناؤإ كلذ ذاًسعيزمهنونزب وويل ابال ذا تضارضناكول ما ناش تزف

 ًانمشالا كب : .تاذ الانف لَح ثانزم حي اوم !زاخو احرف ائدتس هند ل كببسل تؤ اذآ ل املج عويس: 07 كائن مالا ماهر

 لجن دابا نطو االله ا اًوَكَداذاَسِرَلاَو مالكاورم خلل اءاورم اذا ددزل فديت اكيبتلاو

 هسا اهزم اهزخجو لزب شدا ّيسزع] دخت ا وطعؤ تجب ياتلام نس .3تاّرعل اذدر را ْخاْونْنْجاَو ناتو الار مقلا

 5 ا 1 ا عل

0 0 
5 

 نر 07

 يي رب جرببجبجوح ب حجج 7#

 اس نو: يفتن ال طاوضاك اتا ادَمنو م سوما صا َجبْطاَع

 بؤ الا ةاذاكملا

 ظ

 نان 2 ا يكمل لا

 5 2 ناو ةراثؤ علان جيزة وزال اءازج مانا زن اكرم ام ثدحن تركن اب ةىلو الادب الوش

 هس .امندتدا ءاتن اب وبال ههنهداخان لا
 لوم جاناكلاو عشار ع هارعبن نب كلبزعن انس يري زع دعت بازعتع 510 تونا ل باوع 0

 تاخد فالا اندتب نسير مدتشا هال ص لعل خبل از انما تطخلا اوبل ل طل از ا: كبطنز عيل لارض نوتات 0

 ةكدربعن اكتنبازعنانعزعوربلازع اتسم > اينئلاكالي ابل ا بناجللا خلايا اجلا كك طلع يجاهد
 0 ودان م هرتصرت: اول ل تفعرمس انهل اضرا تلات رب انج ورعهتد الج عماد نع جاز ع ةيوحلا
 اكد لورعشدال وعم اذ نب الازمالو عاذصال د بكتالو نضوج اال اذ: ادنع دا زعربإ 000

 ّعردح ار عراب دضعل ازعارالا [*>رينخا ءام كام اوضح اك لان مل انيك ومع سَ كدب انبكأ نوقع يش مزم كاما الم ظ

 كوفي ملاذ ههشادتع هازع ماخلارعرس د بعز عمري نغتلشلا [جزكا نعد اومش ام ةزؤنالاادّبسل كبس اكيص ابك مانع اذ

 0 افدتداناوطسس اوك نلخل اهراهتل اهزشلا هثد انناوطس نمش اباوع ا
 | 1 عجم امس ننزل نع وو زون نلا بتبادل الاء زمج د ازعرانب |

 0 رج 00000 لدغ ا

 42 انهو | "تاكا مانلخنا «ونملاف تاناتفافانلا فصين ومشت اةتمنخناكتزنتصلسا: داك موف كرتدالاو اب

0 



 ه9 0-6 7 7 3 : 3 ٍ_- --

 هع 1-2 3 »ح هس اج 2 يح 1 54 2 ثي و ا
 مج <. -و 06 يس مج _ب -- ١ عم 7 ها اديان حا < ب 2
 27 . ع 5 كي تجمع 5 مج -ٍِ هير يي ا ىف 1 ا هسمىسب“ تك 7 -__ 7 2 ف
 | ف . م كا 3 رب اعلا 38 9 .١ ه- حا يت 0 د ل

 | جم بج -- (١ ينط كا زد ل لالا م 206
 0 ##رع لو2 2 9 221/02 فدي يال كك علا يت ع رط

 ا | يسم سس بسبب تس 352 . كو 5 .- | 5 ١ تل -و <ىح يد 1 في 300 ٍٍ 5
 ١ : قاوم حد يمحر كتب نمك توسان عينج: | زم شب طخحاود اطئسن مكانهم انيطج غشا كالَهذ اهل اًئِلَعناَظ

 دا لخال اهوا هانم نوكم جا عا شال اًبددَس دات ل رو نر انسب |

 | زد كمن نغلج جوش ا طضصتسا ضعت ن اذ اذه اب امسوْحِاَو جان ضطن التلال ل ابو كر انش اون اندر انت نط هشمللا

 لَعانارعوّرمشإن ,ا ءاشت تح ئّصدمْش انكار نماء طملك اانسنماطرن ازومبم ا غمسل اذ : ةنمكج ازعل املازعا طخ بكل ازع

 ظ 1 4 - > ب نطمح ازيرمج سجل نغبل لانا اجار اج ايف ابضل ال اوه نعول سنتلاعللل هز طل مه تدنن اكان غزه وم اذا مؤم
 ا ا كم ند وسوبر ينعم طين هادم داك

 5 2 42 0 اذرة امرت جزع ايما هز عر بستن ن انجز ع تباعِفَع
 260 2 اعف ارال هي ماذ اذا وبطل ارضَس ف ناكزا الف انكم مْضَم هاَنْعِلاٍلَص لف نبضم ةانغا انيَلّصانإ روج ِ

 -2 2 6 ْ منال اهل اف مدلج بئونب اككلطالخ كفز زعاجر مغ ةعتافلخ "افا زمؤلخ ان اهلل الوم ئيه ع ضنالاو اهتمدفعضاو ءاتلللا هس

 ظ 0 ادرج ال تال اداة دنع جزع اع ضحي دلما مزل امانا ة ذا: كب نفس اومجن
 ع كج < ْ 2 كفك 000

 هنتي 1 للان الاذ عش اربع! : عك زع ات را زعناسفلا "رت سدضاو جدا انيمالال تائب عن اهلل اف محا ب بغني
 6ع 5 »| 5 هبا اش 2 : - - .

 ا 0 - 1| ١ كل :عكازعلافغتازجنع كورلا ربت انمجحانجف عرس عوامل راع بولص عنف ابن

 ' 2 0 5 : 1 تي ين وفا كب اكلذدج كلزمءا اكن رعَول ومن لاْسبَو كرا الان دع تل ادّسعل لع اهترن اذا ةفجبتس

 - : 2 0 تعد 00 ينكتإف ع يةينذ اذن اًبلك له ؤدالادنةز ماعلا ةزعتج درع ذالذ تعبك ازع+ هيلع مب ءاطاازع باز تبلت ١

 ع 7 ب 1 الطبل اج اط يرطب اذ نضل د اوت! كلذ ان ونلاو كا غنإَق ءاوتلاسل ةبسزجانناف |

 ب. يب نحر ينل | "نضع لوب جانعتكتارعلان زعم عقم كدلك : نرد كالا ديالا“
 ت0 يب | ايو صدع انماط هةر ة ويعم دونا يا 3 6 5 ابدا اطر ا هال لف ا عبد: حجتداز كاز ناك حن اجا نان ءازوت دوس لكت اهو جزيت اابسذا اذا وسعت اربع ]
 ْ ا 7 |٠ 2١ عرضا لاناصهشانوسل اذ ةشادئعم رغد شلت زل فجعانسم [كامدصقاي ب :عب اكاهريلظ اطل
 عا ا تال نينمئل م الاهل اذ َماَنصِل را دازعط انتسب إ جعله سزعة رع: اا زن اواطيئاطرضةزعبمذ |

 ب 6 2 5 . 0 1 1 : كير كبح ْ كغ ابان ثكح ا ادهو سفن ضمد خر | ب كتل اع من بل ان هاب الو زيضص املا هع الا نلهتيدم و زيخ !١ زعزب شال 0 ل ا ظ لوم تنسوا ]م ااكل انة هتداربع لعد جيرالا كه تاعبتلا ل هتبذ هس ابل اةةمانالور مضي اغا ال عال دعت ايضا طع

 هثيكالونمب عدلت كلوب طممعل اف عم ادع [رجؤب اذه او مع هازعمضعن مارعبم نعزي كي طازع ولام

 حيي 2: ١ | عطل عي طنازعباز عع اه دهن الزب قضم نذرت اشر حمال ااه .دهنروتسن الع تسالاايعداننجون

 لشق يعدم دج اييراؤل الجوع شال زع عمشارعازالجتلاَسلا
 كلا تواصل تيخب نموه امتي ضم ادا زم جين اود غو حو رعمَس 7 وزرع اين اًوزمكم ماظل اوُماَك[ناجيرانغاكمهصجبأ يتم

 عمق و | |أدعاب انيراؤلاة تح لحمرع ويح الا 5اس الركاب ماب سلة لان ضزل فرت نم ئشس تاكا ١ ة

 0 يا 9-_-_- سا دانهل تدلون خا وذم -2 عسا دعا ْ

 را 8 هنأ ١ راما ءانا نا قتم غليظ الإ :تلاجلاهاضازجلاواجيدت لالا هان ضلاع ا نال تس لبس نب لزلاخلجل |

 67 جب | | طلت جوت طخ كالاذ ملت تعتينبع نبك ذتاكحل دهس ل وسو يلا دانيل
 از اذن 7 1 15 بنزع >ءايا ايلف مخ رع ةش ضنا املونجم عش اربع انشممل اذراعا هز عن انس نيتي عنج! عتب مج ءازرطئاوه

 لالا ىراو# يد” | ةقزعشاتالوب اوس ة اهنا. ذمل ذكراها نهار غدا عنز بنحب زيت د عاعتم كيان ادلن نختم
 ع نا يع وكأا يبالون ف لسا يانا نوعا عنو اكسانالوم خل 3:) هل شساناسامومل انااا وذاةنعلا اين ماينشمب

 ل نر 6 < نا 1 5 95 29 1 0 3 5 0 2 2 5

 1 1 ا نائف ل 0 0001 200 ل ا 206 الر



 م تك . ومر كالي
 : يمل ا و و ادم

 0 نسا دعمت نعت اظاهزا عع دوام موت اليم 00 :

 دعا ود: تضعه هنمع اذ اول انه طكرج ربط دش 5 ملا ل هباوو الن مانهلانعيوفش# | ع

 )ك1 52 نالاذ ةشادبعبازعيوجنئ سو عدول ابدع سرع تم كمان ياش اتلازلج ىننلة دما

 3 ١ عيترال تنين ا مالاذل انس زم وينعكس ازعل (ه اهناعداث ةورئطتشا اًماهوطونةبىننلابال اكلذ امد ناطلتالزم

 بابل ان جشلاس مجزئ ؤكا عنخ ]كو نعال كوك ضلت نكد زل زعقش نخالة يهين |

 لا جرش انعانطاغاخ اويوكيزمل اعوننلازم امل شيدت ]لوبن م اند مصل نرتب عون 2

 ةضاكو بلع طلس نع زمز انكاذا] قرع ال وقنل اه لت لع ارجع عم صرب اعيد لع بانعلق

 | تما ايعةالفمالقم 5 ا ايداثم الجامي لكذلَحدرعمستان ارحل وسلا هإزعتنب ازعطانْس اياز ع نزعل

 تل زمان هضم نأ ان اقيبنختفن اتسجاانتن قطن عج وجة دوت ما نشا انم

 0 نذل اب مننا ال افلا 1 رم

3 4 

 | هش هيوالعر را ا دو الا

 5 1م انخبازعي تياونع صرب ازعل اكو عبلع كلذ ان ]جالا نبائلضن لوكا الذان :نانلااوماواف ثبت اعدنماق

 نعةناتشاا [جتلؤ م نكرلول ! نول لوننع تذل: ل ئل الاف كاطح ا اكد ذا ياي نلازع نزلا هنا عشادبعُوب
 انما اطط اكل اف ء ءاهدضن !ك ذلك لاف: طشإ] شال وَمَا َمسادْبعوالاغلافدإ,ننعابلش نعاجبتج ل اج اكل اضفنا

 | شالو تلاطضتباكضتب د بمنبياكمدزخببا واج هلع تشاج دانت لكتانل غلا طم اجا ءاهدزمرا طش الت اباولاظ

 ْ ١ يانا بلك ممراثاواؤمتفاعيسكب هنا ادالا الاطر لكاتانبيودنل زمر ةحاوزكأب ال نرةبيؤسنل نجانكم
 يمبالصيزم ندب وب اطضراث اد رطاجفاوملس اخاه نينانغس شدا عمي َّذلإ بالقرب كل التي اقتل ءاغذلا

 ومما طول متولي ازال اةسللذوفحؤ امر بآس انة الط د اشكد عسا هونضج ردد وملك تح

 كور عصند |ةرل غض س ادن زاكد از وجب اعل طا اغرب ونزل زمن ل طهطا وهنا شمل ا: عطس هيلز تست هيلذع |
 هلازاهنلا اهنا ضرالاةفاناوئتل اذان ض ذ نكبر ختماحلا طش تلزا اضاع اهو نعم مال: ادرس شكو مداثاك

 كاطكرشنر صمد اذهد الن ككل كوه در هع هس افعل س اًياِإعآل اكمال لع ةلجات م سبا

 أكمالشاوا نزلا نيزك نر ان اكمؤخل فنك ل جل بير ٠٠ ٠١.> معينا اننحالاو ا ساق زم الشط إ ن7 سجل وسوم
 ةلزعاتس بمطار عز عكتفلاناؤرسن برايز عكسةنلاق نشد ادع زع ةزبلازعفتسا اجضرالا زكر اختيزنتاؤا داو إب ك
 نشات ل وزيت زبلغش ادع انانشععل تجف زج زدنا كر اطمن حيك دلهالا ع طال مطابع
 لوعف :ةزعج دار عرب جزع نونه عضل نيو از ولا نبتت وطلا اكرم مزعج إعمال لعدغ اما عض عاؤبج
 نيل ارعاتسما عك طالها نر تغنت رجب الوزغ نال خجلا سمن ابل ضالا ل ةن شؤم د اولسف الع! وطن ب جرحها
 ل 0-0

 ختم ننس عّباعلاذاهضحإمدكتمللا وش كتمضج!كيصاوؤشان ميل ادتدا ومنا نعتكلا+ .[نسْزالَعاداَ ربك جدام

 خياط جزع هاج وب منشبات بيتنا انا ؛كرال اتي تب اطدارتع ازهر نركتلم انو يده ةةرماتلالا متنجئكسفر اذالا

 ةيطانطج ران ر كتل وني زم الاز هئّسو ءآتلاو قس لنهب كلذ ض فنا رضا استي زا تال خلت داذ اذرنع وك اًوضانا

 غطا جاعوبزجان هادم بدع دحض اوه دل عاج انعدم اكوام لّيورحشبا عيت الز هموطرف

 كر عالاقل ولا نطل انزع نيكل نجاد: دلل ولع ال :ةداونتل ماي غو تلال إي زع

١ 

 يا 1 وق كلا ج2 يد 2000
 مهر 0 َ 20 رك ا هي

 2. "< 30 ا 2 .٠ رضملا» اع

 را بسر تيب" تيوتا 2س مسا ترا مو دع يل



 3 -2 - 3- و عمم و

 0*3 يتحول اع 56 . 5 0
 1 هءس_ «<حىب.ج+ تاه 2 م 03 . "2< تأ قر ” ه

 - طر ل د 2- 60 2
 - كسل

 دس اكبيذل اد تعي وماٍغ تا ف انيال | ئرن ول ادب كثس|ررسا ل 2
 | قلاب قرنان اكةعاكو شرات كجم تشو رج نب كك ]كو ذعر ليو ين نع فن3 'عنمخت تب تمؤلاباذل اع
 | نخيلاف دنع عونه ذم عذار خير انما غدا تاب احبنعنائججزب5 انج دارت كمضنا يسال ما نتا اان عاده نع انا دع

 أ زامل سان اذ عابجع دازعيدتن تن انازعا تربت زعل: زعيم ناز متم أك هلاق شامان قرابتغ
 ' تا نعك حتا كتم مذاب عتب او دعا عدل مؤلل طايع كالا هم تعبد قرنا تول اهنيعجثذاذججف ظ

 .ةلضان اطل هل هع لنا حور دلل غيني اذافنبن ذلبلطلل نان اتمنا لعش ابن عيدان هازعنادتس نعيم
 | ةةعابت زعزع شاكيرا نيرشنلا قاما يزد اا طز نر بد.( نال ردن جراي طتاكاذا
 قاهنع م جزب كلما بع اهلل و انامتقلا نجزباذهع ىلا اناص اضمن ايش نخل فدشُوم ل اطرش العن انذا.ل5ابلف زمام ف 0

 ناطبشملاهثلا محا راش سلا ننوزم اهنلا (ت 5 دع مكر الوهن مال ادب الاردن ملا ع] ورع الؤوم |

 هتفرر بارع كبلارع ملا نفل اغار اقم اكشيم اذا الانا تلإنتها انة إب كنا : |

 نا موموهَو فنبة دئعلازااًهيعزاتاناّرازبنمؤلتما ملاطفة نبن ملل كالت اجعل افران نب خص كاز جونغلا دداذتب جزع |
 انفسكم عزان قف دضخزمؤم5م5 ل قانا غةمافيدالكبطزمؤ قمه عاما شعم
 | كنس ةنيْضولامالاظرب امارس د لحازمنامالازم جزحلطو ءةراذ اة وش ابكر كاناو كابو اظذ وعيت ئذل وب حدجملااذلعن ا |
 باكل اذ]بورعرش انوه :ةلزانم لن زفزتاقداطبط دل لير اتبع وزعشاواخشعإب اكليل اهل اهو تشد انو نسم
 | تفل بون حان )نشف نطشاالجحنب سرع نسيم آنا رنة نيا تال خازم كن امامة نونا تلا دما اضمن باطن

 | اهدبعن الاولي واثشالاا لعاب نبات نعم نبل ترم ءآلدنا اهبجدرمدعل اورج نبل كرو ةوهتشلا حدو ةونلا يرد نامل يدع
 | فدانا انجز مدالتضاكب امل ذبدلائبانا ويش ايرون ئجبامورهةدعاذدض اج وهاب دلو هنا

 | مج عَرعهطا كرم مهم زمتب طعوس انلّصفلْسرل اكان جوع طال ذل اذن جو ذزع جوس مهووس الوفاة داةبدنكبلا
 | دكت زماؤمنمزعمدتضم ا مةمكال و هسدم خير مم اك يعااج ؤمل انيس دل ؤرب انباقشانتبلا جمب تيعانلاو كغم

 | ؤةطلفدو ةقغلا حد ناب الإيئر حاذناجا منج هنن ضابعاب اص نكسة مون ملكت مت زجوذ نحيت تتم فرؤعشم ١
 | ةمبفااماناظسال لا هد امنبنموئلبم انين اذننأل اطبلحم !نتحبترال حافرالا نط كت َحا انازالخنمبلا لدم

 نالمشانب هزم جزيلا, رسسلو حاذنالا عج ططنن انطيف ائبتسل مرج [هالئكر شل ال ذزلالا ةرب نم كسول رعت لاذ اي

 ائنمانضفنادطيراتلا عمنمتسل و مانغا ورا. العزب! قضنن [ط جدام ثثو هولك وزال تؤهل الذ زارا ةدبيزعافلا |
 | خهنلا يفر هنططدف نم نمو نشب تدل لط طن الو هقدع اج بطخب الو ةونلا جرن طنب نصمم ينجو نإمالا
 | دل ورعمتلان النحل اج اذفيفدؤح ا كلش نتح رسسَو تهبكمبهذتبلا وب طشد طيش ديل جيل مدان ان عب نت قلخ ظ
 | نزمن نحندتلا ولد هطونتو ةهتلا حور بزيد هومل ورز تشب :كيطخملا يوربالش مرنم ثالاح يلع ئ اب مليعاغلا |
 باطْضا اَمانرتهَحَر انهطد الخ اداناورّبلع هداج انجن اذاذ ب وبب حنه دورس ف رنم صفو ن !ب الا نمر صضن اهيسمال اذاذ رت طخملا ْ

 اكلجخالاكدنر ولا باكو نا ادع نذزعبم هاا رش اكن خجرتب تاكل امان |زبذل ا جوّرعطا ومد راع او دوب اموطماشملا 1

 اوكرعاط هج تلف نرد ملازم الف مها لول اكن دلتدزم تعا نط هزم + زل نومكدظ نما جهز عتاك هنانمو معان انس |
 | لا مصنات افخم ا الافلام انا تنتبلا تمد نون سدد ل ذر حاذزا:كلث فا ركساكنامبال حير ملف كلها |

 | أم مزلزل! ظهلرذ تلف بح الب احنا اظفتعبلا هنري وهنهو ةوقتشلا جوارب تلشش و ةونلا بربع اازباذلانال مانالاك
 ثاطاذاف بلع انا وعشت ا انانض الان انقل جن اشد انتجزم نجلا نبا اب عز انج كفه علو عغسلل ءانبلا لع فد
 ايلا ذر امل نءزري توما كل ذل اذ الف اًضراطسا در انه انمافنل ال انعرتسن انين اكامل الف اذراط ثبت تتبكت د رغم جالعرتبكلا



 تر ل ل بم و م ل م م ملل مس ع اممم بصسلص ص وبييمصسصبسصسصسس يسيل

 0مل ادعى ؟00١: سوف 7 1
 1ةزع م ادبعاب ننال ندا هز جز عكيبمل ارب اخو لوزا ةفيلاذ بلد نال اذ ذه طجمازمداليش ا ةفماك
 انجز ازعدج نعت ةافدلاوهرنم ورتب اَكزح مر عسا )وهزم ملا غفلاذنانالا حرش افلون انزانا صن اوس

 اضنافر يل اقدم اف اذاخن البلس اينط إن اكان لل انن مكوه زازلانوزبال هس ادن عب اكدلغل اذ وزع ةيجوع سؤ نعكبببلا
 كيةاربعبارتعدسك ابان ف اب عر ةتبازعدنتا كويل اويل خخجنابئ تيتا ذل انهوتجي نادين اذ كلخّجلس

 مهاطركا هل اوس ناكانامتاخ كلف لعمان اذافنمز اج كبل سايل إةناكانا الل اهزمموصّءو نلانهز,بنعتتعدلاظ
 كزت نان هيمان ناج حور نم جلندل اور تتءلع هدا ع د ازعل شغل ازغ متمزعد اةزعتانتلع أك دؤسال غوجسنا
 هداحلا وود ريع او ةتللانلجو هز اطجياوشنتط اح تيءطغا جهز :هناكباراز المنارات فلاةن اجالاكاط

 1 : . 2 20 ل

 ٌ باطكلإزم عزجئااننهزم فج ان'شمبلا راد زعنازجربر ا يت 1 دلما ا دي

 اوني عاتطلاو رندا أكو ززعبزع ك2 نيلعز عينج نب ازعتج كوت نبكيتل تب فهن سار جلال عدمت ز ملجة ذاهب ل وج
 طن منلثلإر ونا وسعلا عا هآلالال ةلامتباغغنش ال اةزافراهضلازم عا بسيد انيس ل جزمل هل تنل ادا عت هيزعز زم ازع

 1 تلح ك[سِفيرفوهنا عقر نلعب كندا انوصن اذراّيل اعد خان سحرا ضد اج الا اين ذت فين موي زما لوم عطا

 أ 2م مزم هدد نكن هددن انكر شالا قتلا زمح طاش خس كتضساعدلظن انت دل انتل ادابعماناف
 لالا تى ادتح دارين تاون زحلاضزعيزغم نمر عزنا ضار عقيم ضان أك لؤي اكشانك

 0 0 ا ا
 اميرازمل ارسل اأن ايريط آم أ دان تنزف اناقوففب ترن يزد نيوثع

 ايان هس انزكو فاتح كيج نت دع بكار عزت تعبك : بنكاجاعزمو تعد كيزل اهلعيزل وز ئتسصهنتموز عيد ذ زكا لو منن
 برب اان اور نتبطنم زج اعلا انف ا للا طبه و رنم بلغم نال وك تلال اطل كلب طم طب ان الاهواز ا اهيل ع د يشلاو

 ذهنك ل طن ]آع ةينل هتان انجي اكحاذاءاذ ذطؤم اميل الجلاد هلا فلا ةدنجزم جار وجم اعلل ذ لعبت ؤف وبا
 اكوا امرؤ ادعمس اهزنان زلال حل انتسضاو اتنج زب نمزج اووباط اهنهطتض ةاهبتسيلا هلام اىشتس نسجل اكتالزلف ئدالذم

0 

 تنبح جزع اهمز عن |مجزع هزبلازع ةلعلا (5 دباغلا غب حب اجب و هرادغمزت طنب المن اذ واذ فدان الو هاشم زم حركي ثلا
 اهلبالفاغيلهينادئبتلإ تمي نمؤمل ناك اتسع. ب كاهل ع ومن اند هد بنكت اله شالو دن تبان تم ا زمول نال فة ادب

 تاع نمل اف يدل ط تضم جدد! اذاعات اف لطف ءاؤعبطلا عدك نشكل اعدت اضن لاو لج نادّجعلاداثا

 انتل وع يزل نغنم ل ضن خد ئبتلإ اذار ل اه اذةداطم شيد لن انذاك وهاذاغءنسحن ا رقدش نافل اهتللبحاضل
 الئاتلاكوتالج اع( نو - ميطع اه افميلث نانو اذ مشيدا عجم اذافركبتلإ.,ضرئ مافيا حا طال مثلا

 لَملاَةبظل اكن هع ناضج ل وز ناشلالا جلا ابيكا زعل غل اةرضع اسلم غال ازال اء[ نال دعبل او ند اع ابنال

 ١ دكيوراؤفا نق انتلالبج ماقد وفلل لكاإتا ل ا«ةقماكانل ةنوئويواقلانانتل ئه انة شغب جالا
 رجلا منان نكرم َعبزا تش الو سدلاةلوع عمت ادع از انشمعل انكلل از اعل بتضل ءكتانيلقزعاعن ازعل

 | بسكز حشد ابك لعوم اورنج نسج نست را تءاتبكا غليل عهناخ اهلهتف دن ادن امك امال هر َس]َحَورعَمَس ا ظ
 يام ةهدن ابتدا انمل انضم سال لاذع اغا عسل حا اهلج وم ناكر بلع دكر هلتي زن اذا غلب نادكي تم. مجهآرشع
 تلال 5 هثب انهن ال انَوهناف اع الا ءاناعتل نّبنب اًنض' |تال ومسدسانن اذ اهو تح اهمْش نا دج 1 مخ كل اهننلا

 خدر ضيفو دراغان عنتس د نتمنا هئيشب ل عدكيز ليل اواو ملكا لالا دمجرلا يوتا 0 ءان رشا ةداهشلا ةيضلزملا وم



 احدا ص سا ستتم تا سس ضم م سمس

 كام ادادش ماهيب المال ,ارقدالما تنضم ني 5000 تار كاد :ءاش تلا اطل ا ايحانملافراثغلش او |

 اهله ناد ديا ةلقنو زمدجتلا تر دنلنلا انميات انو" نمره اانا: عبو عال

 2م تييرسس او نيل الا كاان ميس معمل انهزم غلب وا اطر دنت اهيعبت. كلو

 ديب ليمن المتن اما اههكبض لجل !ل بينلاوهلاك متل ال! رنح اؤنمل اور الارع اكن ئبنمجتبنل اولا طن هش الوعد اال غلاف

 د رالاون اكن ونججئيفلادددلخل اف ءاهرحاززعيجز العلا نعناع زعناتغلا أكل سف لا لزب ريداط غارب اكس
 | هرم م شرحا اقدئتلااطاتنموبظديكتنه ن | سس ادب 5 امش بذل ادن امج نهال ملة اؤنبلا |

 قام زان طاع لانا وزينه مكارم اك آ ديل اكالدبإب هه ْهل ايوب ع غانم
 ام اهنلاا ونال ارب اكن و نحيل ش هشن | لؤجزعمتل اسم اال انش هش الف كلذ ربل م اًمامز ماس مل

 7 عطتذوال اهسززم العلاف مهل ادعي !زعر ابني كت ازعاجيزالا منمملاه هللا ف غن ننلإ لل يجل اقل اول تلاكاهزلا

 دخل! َكادَبسل زمول فلل رن اوضل غال اكن ؤيناججن يذلا تهتم الودي تنازل نيزمشدنع

 يل اكولةرنع نا: كع انهَقسَعد اوزنكمم ضرع ضرانل جبع بطرح ان ماكي زم ع اكفيلت نمر نلا

 | افرع وتملك عإع هاش زحل انالف اني زمنع نرحل كا لهب لس ملتح زمناكو دفا لاذع

 4 بال اثشمعلل خزمملا امتد رئيجل اضل 2 نكلا نيتي وكم الكروم ازال ومب مهاد انانشمملاة بادر ارعدإ تل ازعاج
 نع نس يل هفطنلا كلين م كرثؤب نكاقمنل ننزل شرلع

 اياها ل هونضل ائهشلاناط لامع مزمل اول اململا زيف ناطتشلا

 ظ نينه نفد اطماجت رز وتعمد رجال دايو فب أم
 ع داق ملقم ا تاجا [مةتونلات : اساَتلااَهال ام تلعْوتاَك هداهم وكلا

 ماا زينفودوخوز عطلان اك يلا عاام ا
 0 ل

 تسلا وقاطع اف د ل امص م طل تت

 ١ | ملظمدإ عرسال عنبال ضعي زم طش د المل ضنغض ل

 | تتفاوت اك زفر جاز نةزمامث ا عبص ف منصين ولاه انهندع ءفلجإةلاط شدتني فخ اقلابنلا اما اتسفن هد اممم ١

 28 نام تا تكتكب موا تكلر ايفان مرسلا عانوا رتل لطي بانل لعذر اذن ْ ١

 لاف اب ارتزع عذَجانا دلال ةنازمنزع نائنت كن ازعؤ نعكتمارعلع أك اذّرل ازمهيال امم ءاجيبإو ٍ

 الوب تمس ان الجل اساس نجمي جزع ديرن انزع تملا كس «الذزمّيكالاس هللاتاك اضورحالاؤ راع فاذا

 نقال از عن تيلانعسإ نعل دنص بقيم عقم أككملروععم بحل دش الور عسل يلا. هنس اش تف

 كمر مهاكهناّن ان اذ غهش ردع عيل اجزبن انش ننكن نعطي زعل ودهنم حد ال وسد ذل نت جتيلع

 جه :ةقنع ان هيال تاناز يميل ء[ذسالازورب ايكل كل هالك ل اذ اطاؤس انجرباكل !ءانت نه كل دن اجبر

0 0 

 هان عمسفوت اعيش 2 ةطماتنالن عد 0 0
:4 5 0 

 ايس 5 ايكالخمكدخم و ع و كن امس مك نع نول امو اكاوْيُِجرإلَجو د عيِلْوم

 توننعنانهنيشابنوعبزسازعتننبرعتم أرجل اجار ايلواللعاسمَياو انشا
 | !ةهراة دج اخبا الب ابمتلل :لجفيفل ان غتلإ.ءال ان ذما اكن وضازمناكاذالاط هدانا اذ ةعزعمجن ارض اَرعتازح

 ةفلؤاضماز اف مرر يطعم كل | فيزا افمندم تتح ع نع ثواب عم هزارما زمن اكاذاقل ةننل اه لزب اكد ةلازعهتغ بكلذ

 كس ل ل ل سس سي سيم ل صلال



 دوذتيركاذادبملاتل ةشارجع بال غل نشنعنب ك2 زعيم نانو تمعتازعشت أك دائالبب باكيا لاباَع دم
 كالوس ة لاف ةشاربع د لزع حافلا زج ومشال !نع) هس نعتسا أكنرفكل يزل اه هالشب ا انهزمك انماًمل زم ينعزكيذلو

 ٍةوبساماَو دججف غنام اهل عدعط كت مفونش ![ضعْر اناا اناس ازماهبَع خيال عملا هتدالاذ
 رينتعا ناني اانا اهتدل زماكبع حزما /ىالجيونورعد ثلا ولع ثدتش يشب لَ ثلج ان ءابنجؤ ضؤججاَماَةئذد

 يلا عفتك نول ابل ءامب نوه نشر تلعن عن اذءابتد ةنماب مار هتج يآ ءاوشندؤ دعما هلع كمبمما
 0 5 4 . 1 0 ١ هك هددازات حلا

 رهغعشن لب رمل ناوربو »قل مغضرمو قمل علومل نمو اناع شار عؤبال اذن غل زبن ال زعماء نم اشجزع رعم)ةلازعأأ ْ رتعراذله
 1١ . و 1 .٠ ا و ١

 َكَسْما ءوسرَيَس دازااذاو انّسلاو نوع )عج تس هسادان ا اذال ان عم اربعد إعلان ئيتشلازعرذتلا[هثيوذملا | 0

 كاان انهن الووف[نبنم ٌءالماملافل اذ عهد ادع زعل شل نع تيس رع سلا «ريبطل موب اعف اوبر ون ذراع

 ضكألاش تداوم ال ثنم زب اددوعشدخ لو مدا :زن عال رج ديك الو نع ءاؤنلا مرشدا بكر عوعجسو كيت اتبدكا زج مبببش هزم
 سالاصرحا رعت اح خالف ضوفعف ومنا زمزعاةوكاو جال جالا هن هلساتافإط تلا فرب ذر وطعم هلا ادعم

 طع شلشلا انذرل عيان جزمؤملا متهلاو تل الانبا تش الوستلاذلا قع نعش يح العذال |

 ماله نبنتلاز عبد بازعدج اع ق عقلنا اه اينذد عرب نجزم تلاةلاذازب ال اذ ةزمتج إعلن عوضالا
 كت انيل عز عي ازعتم [ح عن ذ الو انهم جرح ابتملا و متيلزمؤلادبعل نال ومع هشداربعاب انشم«ل ان ميج نب وسمع

 3للذافكسل ذتاكراف ههتحفنلجاالا نال ذ !ناترادتع زمانا لاشهشدالاف مشا سلاغلا ف :ةشادنع د! زعبس هنبازع

 2ع ' لم امتلذن اكراف ينيب : مسالا اءاتل الخ اناره م اناني الخ قا بن لوزبإ, وحش ع هدنع يلع نش لاو
 طقم. تل عتن وهال اهّمتعركلطل اما كلذن اكر اف ضزب بلع ةستوال اَوكتعبنلطلاماختللذ ناكر افناطل نمت اآلاو

 راطغاضتجنزعنراكتمزبارعدشر دزعبتوسيرضنلا نما رئازبةجزجل سن عاملا اهراتل الخ ذا غل كتعانتح العنان ح
 دزه ضمن لكلا غرور طل د شت رم جراضرضجُلق طباخ عرضت )ل جلل ب ءببن ار موتحل اذ ةعمج هل نع

 ار عانمروجلارعكسءلن ادهش رإجلا راجل الخ جابتتلاب حب هيجي لعدم ان [ظعز مزن جماذاذافلشنفئ يدم
 كلذ رؤجل كل ررع عدل ايان ابتعلاطض ذبملا نلرتم |نكبع و طش ني ئيمل مك دبعانطو دبل الا تمانببع نه طتج ذل شمل

 ّيدلوؤ ال نكل نمل نهر نّماف نتا س اككبسح انهو ئش لعمل ةذ اغيل كل نبل اكلم ابن ذؤا ائتس نع د ساكٌكبع
 .ةلقمن ةطارتعيادنعدتكلاةزاخلازمزتلازعد خبزعمتسا أك رضا بةزملاو يرن جت [يدحتم
 ابلة اانمماب عشاربعؤ ال اطضزهت بكر نعنع آنس ن اخاف ومع ىدل كل اوكش ا طارت عنان اظ خشم
 يس عزم انتونازخازم ءانجلاَو هلك نم وعمل الطبل ادلود نمو اس اذ تاناةلبل بازل هدو انها ]كو لد
 لطانل اال ود غسنكا جلاس هللاصا جحد ام اًماكهل جو اماني ام! وليم لا الط املا لوك مني اؤرقلزم اًعشس

 قط عد ادنعاب ادشم.ل روم ازبار عكسل !ززرشل اوبعزعد سل ازعياس عزب زعتجم هر شبا وربص اخ نيحلا لو دف دظ كمل قوت

 ل ايلاو يجو سرماج لن ا ةزهالاوانتلا ةيزبوفعشج نجم اجزلتملابتنلاسذب نين مؤل ا تبعز سبل تارلاخ تالاف
 اضراب تملا انضم ذب ضم زعاذؤجؤممبلركؤما بنعم اكسل اكل ومش دم رز اكل ربزاجلال انتا ةئلَع وسلا

- 

 نسل دووم اكبر رضفو نزرذ دك منع ابل كلذ ن رض اذ ءداهو كبل ملا انبي ذبول !لدازيرتبكلذ اذ اكد نع عسل او

 1 تيجو اذيرلا يكل هنا ناق هاذا لجيل «زباءلزقداق هاو الل احلل ذى رنرج مظل دكا ةبشسملا ا
 وعجل ل علو طنا انا نعيش ناكل: لو ثل او عيل ازعل ضلاوو اتتمواؤل نرد ١اًجروزدعا ترده نل اكل زيود او ا وعلا روع وتب

 َقاناضّمءدلْدل اسلل ذر اءل دكا اذه :لئاطاف اكمذ ْغَصلاومَسل اكلنا يكاالم ىلا بتطنملا نشكل الفاو فاك! ا خت فتلك | اغا قلل رتل اهئانضتما
 22 - 1١ - 5 ما 5 1 - 2 - < ع - - 27 نتي

 دكصم مكي اطا امو كاش هش ال ؤ جزع عش ادع انانلاسيث راني ارع دل تلازع است اجعلي نع تعا كر عضل اوونملا | اصر

 هتنولن ا اضوموصخم ناهططبب) هاهو مم مبالسكاب ما هتيم ءالو هز متلي ماو 20 اتم اع' ارا بك عين كدي كام أ
 2 222222222222 0_7 بم كد 5--



 | تس تت سم

 كّيكا نين مزم كاما اهعبيزب ل اطن ا نيينفك او يو ممن سزيى لا هني ان هلعل انا شن حبو نماهبلع

 ب نال هز مبا لاك ضن له رضدالاقمنبض زمام لجو زعش الانامل هن ضل زيتا: اعلاف

 ف عيبا سسكانب ديم مبان اطهتيدط نعش اهجعابادلاتلافبكنب زعلان با نعد زعتم كبت هلبازك كنت زا

 هللا يو ناك متنا وسرَنال اطفال ذم عرسها سْمم انسي َماَتلَعَتاْصا ان س!َر ام زرا اننهر شل لهل "ب رعود م

 نمشاك أهوسفن تمل - ا اتا ل هن

 مضار ودل ةداةزشلا تل وامن وباي يوان عطيت لعش ات نجي عبمايزمالس تعامد
 ملجم اكن بنل اولا نومع ءاونح الظن اعتلال اعل اعبملا امض ارب ل انتل اطرد ربه ل اوصل يرش دونت اتلنغؤلاو

 تو يللا هي و اماع م اطماضبخر ا ونغ ارَعَِع (جربلا كريو ؤومتلاك ادعي

 اذاعز املا ]نما زم لك الضال داما انررغخ اذ اور طا رنا كج نر وجل اشناذ آه دز ابريظ ايلا انئفاذ اجسام ظرَيرا انض

 ومتعدد ماضيه جاي خاد ام ت02 | بر دباطابرط يكد امس 3

 "1 انكلَم :وكرلا كم ااذاق لرحلات داتا اتفافإ نزار يزانشن اذا اف ةشدال نجرب نادم ضي بمب

 ظيلاضاّسج وازع تسلا بانل إو نبهت ل نؤكرشبل هن اني اذا يلا نوططل ادام االضغل اذ ماكحلاداجاذا
 اهو وحلم وعز احا غل فيما نهض هند اب اونو من: نتمومكرذ از رشخ تس المل اذل اه:ةغمججو عش نع نال ازرع

 ودنوملا ةلشمَو نونتل!اودخ اكان ملاكل كلا اوثه هني واونمزبنل امفالشا غنكترل نا عاينذال او نوع اظل صني رميظالا

 ناشنهلاطلَس كال وَندْه عَن ادئعاوضن اًوضطنرمَو !هرطنعزتل اميل كولو مكين ازعططلا !ومنمالا نوكذلا وسنعمل, ناطلتسلا ١

 قعدت لازم دانشالاب اج ميدي ضسإءىلاطنمتد الجلال اهم انا يبن اوكحيملو تم دنا اه ضيس اود او مدع مئبع
 نإنملاكل انك فغطاذاَو نانا ادبومزنككسبزم انتل م ظاذا ض هالوسةباككؤاندَجلاهةزعّجدل عي الا زعتطيز بك لاط |

 انو امن ماكح الازد اور اججاذاو اهراكذد امل ارا ا عيتزلازم هكر ضال ادّسنم وكرلا اومن اذان اةنبنحلإب عتهش منا |

 رغما اورع ايل اذ ايا راوملا هد مانيلا هسا يهزم ناش سياح طا

 كاسل زعزوكاإريون وحاكم اطباق انوع مرإشب 0 هداطل وتيلض امر انخالا اوم اوهستيماو كتملازعاوتينطلو |

 3 هيل بيس ننام الاغلاذرئابن نب صال ع مَسْرَعِو طم زجر عوتملا لعزبش نس زعل ط نع نك شم |
 واطياز تاغ انفو اضماج يفد اها دو اطر اطْساْسلَتِبارَسلا ايبِلْماَو مالو عد اَصضغاذ

 ل رن ا ماتش انهبإش اهبَعْطَلَسو اهرالشااهينعأ ا

 | لل تنال آم أب قانا دنا والا اكرم علاق كباب طبيا وفل
 00 جنا ين رن انإخرَس شاَدانا اذاّمش هشسارتعوبالاغلاذ طقل| زبن ا زع رنج ادعو انزع ع

 00 ثحرم جرا نسل ا شال ؤموهتو اهبىنداغب واشغال ااسفبل ينير جبل ناس ذان تندد الا

 ٍبْشَسلاَوهلاذ بازرذسال از عّمرساربعْوبإلشسل فرب اضم اضيع امد بوعد تاز عاج رع عَهْ) عسر عهتعلا

 م نايبجاعتزم نم وفاز اطعتسالازي زل رتلاطقعد نيبو خبل

 ّدهلاة ولسا حز زجدذن فسيتم لؤي ز عت ثارت عانا سلاسل اذ انمزعن اطمن حزن انّسنية يجز عدبعتبا

 ضي خطنازع نيالا ن جتا وأب ذلك زمر اذن سالاز ا تناحظمبفلؤسزنلالةةغيفل ابيل

 هش ن ونغم يركو بدعم انم هللا عش جودن تمن وركد متل تلا هدا اج دذخ زمر ذل لع سارعو ا زع كانط كب

 تلاَْىاهْؤفزمال امْْفْنر نا لاش ان اسيا م ذو عام م

 | كتمأب ب >.فلج عمدت 'ءام الاف اًجازونْس انرؤكن اضخم زف زر ذاك امض زب نامئلاسو نهد ال يخرب نا هللا



 دو

2 

 الي لجزازمؤلا تاكل اذ عمشادئعجازع عياطم ب شداد عزعك تنل ادانز ةلازعيشلشا ءائالهإ سا

 دل ل ارب عرشعتلج الالم ومارس ااب اهتم ل غو سارعي نركز عر جزع تسلا أك ضن لع ردن كورن جل اش هش اصب

 اًساعلويوه لظككو د انسْسش جا او اذنك كس د دلع اًماخْنَسْوب لا خ هند اهتم عارف ها هلو نارا طخ ىلا نان اخ

 ةاضطعإم هوباًناكو + ىسؤعباططازمناك كاسة لعاما اًمجسسْش فم طن ميزت اناخن اما اوبال اطترثوعبلذاذل اذانّرفعََتَىا

 ”ىنوعفاف ايم اؤرغؤ تلزم اهرط انا نيج غاز صو هوباضنم ونسبة ملا ظل نخل قوم وضحا طم لف نوه

 لَعْشاز ناب نشد ذنانشعِةزاناك نم ءفنلب بر افعال نكيرل رن اذان طنل )ركل ند امج تنميل

 0000 مك ف مههؤاتلل نعل هدرا ليلا طنا اش اكرناطتسناذ

 0 :5ناورم ةنبنول! مال اؤ) ن ءٌسادشعدإا اننل رع ع 2س كاع عسب نع نعلا منملعالثيو

 001 اونيمفمولل اال عب لما اضع اوَهضَع كل اثرنا عش اربع ازعيبن نر عن عوطملارعن اغلا أك يجدن اكم

 دلوع لوز عش اع ادلة ويلز عدل انج انغانسا نيد لئلخن مع للا مما دن اذ

 قعاظالو ء ههنهزمؤت عدعالاز عمك جن كو اجرت شمسان اذا ان عامل اقفال ارخاؤلا اين مكمش اال مضناذ اناباكلا

 لعل وعلونشم سالم اانطعلب م شعساذ اذاامامزع اموعو هضم و عزي الاف ل وجم اهممساذ مساذاك وماما اس مد ناكنم اًسناك

 عانت كربلا مايلاو جفاك نعوض يلا ا ةماذ نكن النو خسااتك َ ل الكف لوم

 اهلهازعتشمر يضل اخشدا اهنغ عن اعرتنت) اذ تنم ذع هل ادتعول عّوع د خا ترم انو عنو عا سم زب ةيجزعدتس نية ينل عع

 معا "ص راس ذر ازكي ناكر لماذ نك اناس زم يرد فود الو عشم ال

 مرض اعدعش داو فهد انو زمَكفعَمنيزلااوت اوبش ورنتكة ل اذوانم ةنكان اك اه مشد اباكزمعال !تلعش عشاربعؤباالث ملاف

 هةر مازح ا انحانمهنالسانئه يزل ينل انت ا الو ال نبعتبن جف اونموجيؤحين نعينيزعاف ثا فينوس وجيز ذلاااذاد

 بالا مل اناتز فاشلة سخي رمانة داش نس نزيك بك شح

 كاي دافشن الر كان غو تفملل نط لعدن ككل د: ءزئ ال اس اجدلاَتَس مادنش كتل انلانشملاهشنس اا نالاعمنج

 باتأك ناو اخ سف حايل نهايتي وذاك زخم

 0-00 !تطغش الج لال قوالب لاك مثد نيون اكرملاذ عمش ارجع از عزم اني عالادججزع معتم نع اءاجش إب

 ام مم ْز موي اراذخل عمر اختار ادعو طن مدن | لري م نجا

 ةظوتنرك انتبك مكب دعز ومنشط ائكا اجت مس الذم عار تع در غيل عاج ازعل اضن نبازدخازعةقعل

نو رك ائكل زعبل اد عرسلادبلولا نايا هاش معتكل فدان ازعتع ران اليل اهسرش امش اكان
 تكت ما

 در لالكاك يدل اول انوع ماج ضنلالخغن ليوم ملا اًيئناكاذاناجتس نيزعكر بلع ادعو غنج زمالك |

 نيكلانالاف نوكرملا اهنعل وع تملا ءاطكلإد اناا جراكاجكت ل مب تزل مضل خال كا نسم اننثو خراج

 برعنل ارامل جيون كلوا اهم كر ةجوراتلاامِلَعَشساَتحَو 0 نالل تفملا انهن تبملاب ركل اءانش انج مَو

0 
 ءاقغتاطئطفدلا ءاطرام بو اه َعيملَو امنع ياو اهكذ دنس شل راذا لش نم كلر تس دش الو ثاض زن ةمزب |

 0-0 ااينفورشملا اثطل الش هنت ل ع ل ا ا ا

 ثدذو امس زمؤملا ل مسرب اكلنا الوميشةم»ل اذ عش اربعد ل عزجزعن اكتمزبا عض ؤبنعكتبل ا جلع منال نعال ا
 هاديسس ١

 اوبل اوس (ن ميراتلاكلَعمتس اجو مزكم ن:ّبل هش اوتاكو ظنا او اس شن اة نسيت نم اضل او نما
!| 

اسد 1-لا كورال ضب م اهنبش اك إيش اسب جا ا
 تاتا ياج كادت 

 و هند ارجع زعنوب د اهمدح كاي عزت عا اك ضفم اهتم -

 لا ا امش احين ا
4 
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 |[ رماد انمي نايزكاق قبلها "اق .ندلالا ذوملع خضم ةة شب ازمكا يس ةل راك كملف
 ددعاننلف ولَّصلا ك غل ام ةولّصل اكرن مل اطةنبلال انتم رقت كاشف مل اذ باش ابكاا نيج سلغلان عمشارجس

 || متل نانا نعوم أله: منتشرذ اكذولَل عار نافل ةزعكل انلغل فتك نلف اند اعف: ان انغائكل ا هول اعين
 | ةياولا هونغ ة شاعت تح دلل دل لاف مشب ]كم زال او ملدا يؤ ءزي عسل اش امنت: نم طئطل اخ الوزعسةظد ادبعأا

 ١ لاا نلعب 0-0 ومو وزاده رسلان اوجد اياها
 ١ ةاليؤشلا بيبنملا رمال سابل اخ امتع جتا 5 ةرلانلو طوضلااقسابل ابن قتال ذ امم و امير ذل محل

 زال تحدها زمزم انراننا دانا أكلم هتف دا تاكا

 | قفعم و ادجب سناك نجت انمي لنمل اود نَببلادْس اهيل اكاونت ان عدطو مظعل ا هش الداب كلش 1و ادمن رستم ان يس ماعبسس
 | لنيل بل اطمن ترفل انحاز عوام دان عادا أت رات هين كلان(: لكيلا
 ةدس كيب يسب! اما اذا ٌملاَد إن |نّا هوبا ءاغد اذا لاى مث: !اوت بال اغَل ايساككلاد ابن نعنربا (ه دتغلاو

 | بانو نك شن ومتلا نا لعمتسن نهووطقل اول فازم نزل مال او هدانرنلا له اطزحإذ دانك مساكن انَعضعرا رانج اعلاشاؤرتلا

 | نادم لو ةيادنمل اف ةزاتإا هج ازئتةعلاو وتلا ادني ملطسازع سوه ع هزرلازعاتسا اككاادلألا
 ظ كضا:ثحاوملات ثالائاكروبنجنبقلا بالا نطالإاَبو 0 اتاذ عش ادع هال عدني عننومعلخ دلو رب زمام

 ظ ١ كجم الوشم كحال اء اكلك نياعانممل امن اعنهدإ اكرم ع الكل انهزعاز اًبح ال اة كلكش ا ا م سارع جال اض
 | زكييالاغ نكرداكلا مولا اهثد اسي نم سباك نال نمل اشف !الل هد ايو زرع ساالل هدو انج العدا مزحداض هدإ
 0 رشف اهو اَيْعَس اكاجفانل لجل اس هد! اتاكنبدل اولا فوضع | مذو نورس اغلا ملال امتلك نص الغل ون[ اشد هتدانالا هللا

 ا ءالاواثتلاو اهنعب وطبان هدانا: سا ذزذو شالا الانبا زا انشاد انااا

| 

 مه
 نامت اناكضجنل ازمات لاو نولْضسسَو اان +:نولكاب مانو جملا هتدانال اللتي ئبلال ملكا ملظع اني فد

 تالا الكا امتد مهجدنو امو هلل ازعيضتبس ءاندط جولس ال اطل هرم آلا ٌئدزشمؤب موب سول وج

 2 نسال لش دفا لونبل اسس ارال تي اًشللازمناطنقلا طبخ لا موزع امأل اروموعنال اعل انولكا بكل الوم ل اه

 | نيملاد ان اهم ندعو ةينعلا مب نيغشنمكانعلا لمعان اما اؤإ سل ذ عض نمل وس لاطمش ازال هتلآو ئالغزم غزال املا

 ظ داما هلل اناكدولمل اك حال اد: ملئالخالك آو اللف اسمن جب او هن ادضجب نو ؤ شا نبنل الوجبات ازال ةرجاغل ل سؤنملا

 ؤ ذاع ترفرف ميعحور مم انج اج خوك اهم مق لوؤعبىلاط مشا انا نضع ئكرلا عمك لا مزيل غانا للجي زد

 اي
 ا

 ا

 كنون دانوالا هدا عز يف كادت 0 ليلا يافا ناف اهيمكن مول ومي ىلاغ تن ازال ةداهشل انامكورئزلا 0

 دك و تلو واق ذو هدا ضن مكي دض اوَعنم واصلا كن نمل مصرس الوسدزال داوذ اماما اًدعنم ا

 ”قانجاربل اةرمتال هل وندبوهع غاكي نم خل 'هلوورمع عل 2لاثد هو باجمل

 ْ كال ا ورتمل اا ناكورط تدل ديلعو لاو انين إعوتع اغتسل اختّبحاًيفْس ا اجو اعالج لى لا ايلشعلاف |

 / نياك ايزتابناعي وم تي ةدقلبضرشا بشر كل سحر اس عضال  اناناتقا علق ا

 ' اود نآلبشلا مجدل وج مون اكال اهقروم نما اذان وموطنال يدوم ول اذئغل وت نويل ازرع جز حار احق يفر ا اًضنم ظ

 ندا اهادنع .اختد انا ظطن رج ربعو ضملاكزبل نع يطلا موب نم وجراح نواس واتم ستلا بنون اوهع شام
 . وتلا ةمسشلو الع الاهل اورتالا اذ اهبح نر :رال امك ع تمسذاكلاع اةرباغل يؤ ال اكتلاكلإنول كتل  ءازانالاو

 ا يفاللاهيدهتشسما اجاكيذف ادناذ اهم ايزموز رش الأ نال اذ انك ونم ىلا: لولغم اهم كتالأزألااآلواغ نصس يطع إ بع !منغل لزم

 | هالات الاورزلا [ناناطتس لوو اكلي داخإت .ابوالا هد اان عرش اكص! اجا ارقزلا هداف باتملا ون ازكلاناكانانال

 0 زادني تيس ترو
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 ا بعشر هسش الوليد افوئاكبإ >«هةيلعاشي زالت هزم هع مشا لع نكلال اة تدي لع ادت علاهياوكمز لاس

 مامتازم: صوااؤنبتانا ارخابجف »صب هونج : وبدل اةناطبشلا نمر مالزالاو
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 تل احا جاد ازا طاقتها تنزانيا زد
 دهالضالانغمم مب م امانا نضل انبي فكر زب تروا اضل قيلالكول اننا انها نتا نم ىابتلا لوم |

 امم روع هلزبا وسخ او ع روكل ار تعز ءامئنانَعرَصفملاز ا وس

 ةمنبلالا ملكا نعبإدال المرعملام همم يمسح .واكيبكال ف شارب ل زعد مالا ارجع ١

 نمسا اب دلما ةَلْباب ابان ركم ان يضمدفو ثا يعّرع شاتانركاط سينما تضاف انو

 0 011 ل ا

 دّجالانزجال خئا وتس الر تجلادج جالت انمتلاقوقل لعدن ب ىزلا ثلا اب عمم تمام ]وم ا

 تزل ال نادال لاح انا. جيمم |

 هزم ملان ع شارع دازع عج دل عزاكسنإزعزدو عك منال أه ناكبنؤتيا ايدارنتمةقمب نبا لعدالمالاًاك |
 | ةيغازعرابعي يات نأ تبدا اهلتش يجتاز مايكل انْجاَو مامالازنرغملاذ ابكر بخقدارظذ انيؤنمد |

 ماكان اكل ارسم ن اكولذ !ب الا طلهف تضل انددَفا انهو جربت مص وراتل ا اًيِلعسد اجو او !نصون ان م اظلاَكلع

 0 باز تحاانطم ٍغرتث از ار مضم هذ وم اا هبونلاناثاطناآل اتناكت تبانيئعنم

 اهدا دنا هرازجز عدكازجنانسزبظيخفلا ءائو ا سومنيلعبك ضمد لع

 ريلاولاطضيزهلزم جزم زجن اذن الا لان طاريه انت زج« تالله فلل اندر

 لظوانطجن ولاة نا لج والغنم نشلاذ انعام ةلنتل الاسلم عن انهركتل لات زمكت لاه
 يلا زو اتن ب اطذولضنال لة زماتضلا زم نمامملنلارشا مرو امرت ولان ذآ مل بزل كرثد دل ؤلا كنيس اول سس او
 ّش ثنراوما اباقدل ولان جاننالااهخنمبدامل نشا زعم اضل وج هز عش ذربشم اك ثمان اتضح افطالل

 دازكولاخضلا هوجمزم نكي يامال كامو يولع تن غدوت كازلغل ارب كت !زم اطمن اشهار اط ورشي رئل اء

 اظافيرل اذمابفكمنمكيو بلع مومن. لون اشبمت اذاال ننعم الجز خمل تيرزعربئبلا ذلة لمن اغادظض (لظينملا) اننانن اكالكاأذا

 | نجت متهم اوكذؤاننل غضا هلا شلوةف وشل زمر بلعالم من ذفافل اًورغغل الا وريصق ملئ اقل اهلكا
 | ديوطعم ايسلاف مومن اوبل انزل ل لا يا او موو

 يوهم زميل جور عيش ايوا كر باطصا ان ا ري ملا

 01 تسد وانى اضع ناذغلاو ءاخلا عوف اذا مبا! زمعل نوف اليتم

 درمئاد اطار ايي وتنلا طالما اوعت امير اكن ل عشب وعسل ا ءاز الئ لع هله دارو [ضال دال الاَوزسرلابنازضسالاو

 نييبعم لاش اؤجل اطال نشل املا زمعل ذ ف نك ارنب تلا لعةرسل ا ذا نمد ف انلع اهنا اون اطاكرّوجبلاكرند

 ا 0 ا ل ل لس ا

 :ازموبال ناك تلعز وز جاله اكان لزمن كم اكن دلال جن اي عؤاتالن لو !زوكس لعل النحت نكت

 رّرل [ئيرتشااذانالنال اناكل اؤمالا اعجز نايا مب ارض انل ازا مر العد كا ذف كانل اقل كلم سلسل اناا

 اهيا شبا لعل اشقر طخ ايلا شملالعل اجلك عركو قلشست ايلا عي للاي خا ازنقد [ًمندقرسل انعزاكن زها
 عنبواوترلا سندا مرح آمل | نؤيرلخ هدشير نمر نجوي وح ثا ذض|زم يلعن ائلرل امنا عفن ناضل! عظح |كل امال !اتضللعل

 0 2 "ماها نانضس الزمان د نبيا اقر ع ضلع نيعتنل! ةددلا عباقتلا |
 0 ا دارا هالصور ذكلا دلوني انضتنالاو لل ما اذانضخسن ال |نمسالذ

 ْ مذ مي طم نورا جنازه اهون وهإيانص ضل اة

» 
3 0 



 عطنا ف جو: نبل وادم نام ومس باو بمب
 مقل صن كولا دل البال اواهغا عا عمت ل عذوم اوك اج فذاك مضذاوهو دوب. ىربلاوكتس هن عضلي جوبا فكس زل
 6 سدعلا يمي دولا ل واهيل مْيزملب نييمزتلإ

 !ططاو 3 ارضا ئه :نكيتل اطول ضمؤ منعسلل :نكيز عض الألب اطبخ ننام دن منيوكنإ] عد ابان

 يكدر التل بسك ايرَكو لكم لكت اذن كلبك م ختجز مالا بيتس اهيل الكأل اخت ؤضئالم رنج انوكد لهاا ع

 ناتبارا تمس هال وستلاذاك شح اذ مؤلم نعلم انشكاال ره نمل طوع اذن اتي اًوبميمان مالا عرإتل اًرجانل اك

 الكل ضاالكو نلبي طنز نعت شنب دن يومك ةشندكر بكم بعرظاؤرلازكا اًماَوِْس الشحن مال نول طن

 رولي نبل اكل يوزع انيق ديب لج اذ الو ل يوب وعيت دل ح ورجل لفطنخ اف شالك ظفجز معا لشعر رشنغملا
 8: مرماوعنمالكا فلا حا خال فردا ةهشادجع ها ع ازعل نشمي دسم اةتهالال بطرابلس و لاك كد

 مازن ماشهفاَس صب نوما ب هنالك اورد ١ دزعدشاا زحام انعم "عْعج درع ةرانززعشط عني ليعاطجذ راب تاوشملا

 ىلا ملامسة غبل اوبل اهدا منج تش ا وج انج ا ناز اضل ارساتن ادي دل الالحاؤرل اناكول ناد اظض اذن دمر خط دلع زع مش اربعابلا

 06 ملا ا وس و مايسم

 أي نغسل يلا تكوين غال هلا اك اداقكلاحان لنا ها ران ولن طالر امكان رنج نيالا

 لال ارو ةلاو يلا للدول واج زكا يذلا ةراتكل ان ذم لبا لادا

 ةافلهل لاش هزعج ئبالاذ ىو ملنعتيجصتنذ اذ دع سول ازا امص زل ملارحاشس

 نعش كدنذخموؤاه يلح 1# عاطاخسلاحشل لعدن نب نزع اجت زيد ازعن]همنلس مم

 اكااونقداذاجافك طاش بلل دم عملو كلم اطمربو لس دفشكت لاك اذني طا باكؤكتلقاهتلضخ ساذج
 زان زئوكلا اشو زوم مولا سل واف اكل! كرير نما لئ اع هور ا رانج رولا جزا طبر ضر عاش دايت اتم

 ٠ ةنبتلل نيش جاقمالضالل ايت ءابَصلاهطز لاذ دان نوكول ركل عزمت وللا لزمه طن نايا ا مشد! ضخما ||
 ريتشي ةملار اهمالا جراسا دنس وزبتل اك مالنا رعايا ةزرمل مي اعمل

 زاك مود وؤضعملل ارش ذنلا.ءانؤلاقاًمملل انضم اطغل اكرلل هانم ماما ادد صو طختل اعرب اذونبتدل اولابقرش

 مالت اهلل لازم ناجح طعانتل ان اؤمالكاو نفعل ااا دهر اهرنعتل ! زعابج انصح انطوت نفل عش ني اؤلاو

 ايئاننخ ازليؤط جلخ ورك عاين اقرب شراك انجدن انخنحصش اونا يرل اهل اصالخ هيت اهنا يصبو اًسنانا

 تلاد اخالا' هند اذاؤرج راهن انين تساللع نجلا لاو عنتل ذبيان فانت ةعن كلير د جاغلا عنمؤم
 حساهماب امج اللراثتو اطدرواءبطخما نطوروجب مده طعاط اسم ترا لعام اها فيج اشف جن اتوب رمز

 ”اككْبلَءاففلخس نفيد كل لذ رهع كل ازكم وه كاوتملا وهل غلا ام حصا نمززعاند اهظافلا و ثوان لعلي ذوا ف زدَص أ
 ناوضدإ!ؤ ارب افراعاشس| ب طبشغم وله اؤظر نص مويإل د: ناك واصيب ٌعيثللا ءابضلا انملواشلارونل اق داصنابا ذل اهولانل ات ا

 قرنوونلالب انضم دم اكلات مازبو رب اهلا انتو ةيزح ا راو غضا ازعو هوما هدا جل ان عاخسا نامل ال اوم ع ابسا

 3 فنتافء و لا هزت ةولّصل ا لت لازع كن كهل نامل تدار وكمل ميل شور وصولا شمع |

 َْصلاَدالل ال زعافجاو رخل (ماطا اذ مودل اًماظن اننعاط ةؤلطل اًمبتض ضل اقبل اكربتش اكربتش حلا قمالنخل ًنبن اصلا

 ءامعنلل انقجرماطقل ا درسا ةانم ماطر الاناص طخ انمار اذ نيول اول ايورش اهلل طم. نزل اينما اورجالا باني س لن وعم

 علل عاب زطل رانج ةىتتلرع هنن زعبل ضن جوتي ارضيه نشيط زازا اكمل اا فولو ؤفخمل ايتن زونلاب ةافولاو

 9  ةيوح ادت سوس سو عمم ا

 راصد ب هيو بوح : امو رنطخا نم اذلا ضن جو فون عكا ضاع اوس اَ

 ديب وزب ايل اك هالتال عاج اة رنونعن حلا لنا نجل رمالخال اانا ماباضل اطول ايي هول اوربكلا عازل
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1 
١ 
 اهناننكلإ) 0

 زن لو مرا اً اظفا دفدحلا ن5 انتل انضر انضم ودل ذانم انا لص ءاهضتلل اة ديرك جلا
 انذاك ف واخحلازم اماما مالتي ارت تفل نكت طال اعلن جسدا ايس ارنا ايو اغسل ااا ني تسادن 0
 اةنطهن نعزي مئارش تع نتم ت15 قط انا صال ساد ةماللاكاظن

 ووسع وملاك طزن اكو املا نوال اقدح ال انعتي]كانعؤز زمر ل 0) سان اذ ةطادجعدبارغناكتنباذعأ

 5 6 باشا: اونا دكا يفد انقلش زنا تعنت اوراجارهمنوربعفلا |

 ل باص حب بعشر اولاد اكعنو جزر ال اهلكااونتلا |

 اسِبانعبص ةازع نما علا ضعتتازعم انعم أكس ج هلرعر دان 0

 اةتالتعي اوزدج دار عؤشل ار نعل انضعتتباو عمل با زعد اتيان ام زعتجج نيل أكو نتمنا تتجزم تب نمدطبايزعكل اذ

 يزال نيتحاز عطفا ة عدا يان نعتعتيعأك ئادنلا بتحم هانا يظل ادق زكام امن
 هديه كن من وملمنوملموعا كزمنوملَمن لمه اراب مطل َمْْنعلَم عشا وتل اذن ان عشااربعبلا

 اسيا رطلاز عيان قيجزعتمأكك لنه ك:نقنؤملم تال بة غلا ارب دازع اثم كفا زغع اكوااوع
 يلا ييذلص اولا لصاؤلا ع دالوب نما ف مي انزيم هئْسَوانطزم ءءامل لاب ززا الكلاظتاببؤ ايم كل عناد

 لاف يلع ان اولكيبل ا دانيل نبنم لماع اب ارعيتب رع ةهجر طخ دات زغرب زب بتل( نعشاذاضيرشس جاع هداوفلاق
 جزع انناذ قاد ب وا 0

 غنا لك! نافع ئرطلااتر ادلع ا غرم رج كدا جب نافع ننكر انين اوقتضم حاز طوبا ٌئلَمحال اذترال

 11 اا 500

 ! 3 :ناقلقن هض غربا وغعن اعطت ا ذر وكر ةركرما افا ؤركد النهد حلا ضد اءانالاةوزتمنعنم |

 9 > اند از عفك يوصملاَءنع رند ارجي وهو دليشل اوبن طباذل الخد اذار طنا رشمشللدإ: نولي انو نافع اذوهع

 ظاذقكل ذداكمنم ءابئد دل لاب زكن ارفع بد كبذ ازال مابا كزمئ وع ةنازغكز يا اشنلا عا اني فتاهبلا
 | نجناطتان فان تاكافن ينام مهانككةيسدقمنل اةوريواضت انعف وان ادمان ا

 | اقماجاقنع مالكل انكن اوفو ل تملا خا مؤس تنل الخ. نازغو ةولّصلل ظف وشال اثق كسلا ن عه ةداتل ا ناو انهئهش

 1 هام ميالة م ابتدا دبل عك لا

 نان اطجفدن لن عزم هي زم ةلملا عرض | ضو هلاك ثرلإ لب جراف هنإإ ضرسضن اكول الفن اشم ملت اطافملتف |

 ”نام اتحناك در ناجي اني ة لعق كمال جينز الاةتبا مبناها كاان |
 ةلفلخ ل غنايين ياه من اهمال ام تاهدكرشجزمزتكا اهتمت جو رنعوا هجن زعونع خردل لكس ن | غهقراتلاءاهينججنالججو

 صانيئرط للعدل ثمن !ل شنق ملص اليل عمان اخو ير هللا للاخ تخز غش اب تبل املا

 ابراز وغم نادل وز او حتلخإ نجمنا عل ا ومي نإ غنيم اال اوزكتلملاق ا ةمابرطو
 فو دؤملاةروبطليهو ةبلوخلاو نوكلاو عزلاك جيزطشسلابّسلل اج وهَو تتم لعش الزنا امكربدظف فتم ءانازملاذد ظ

1 

 مئمانط ةلنبطس الاب اجازجوهو اما خيش انف نجا لْؤب اكل اذو اهبلا عامسال اكديم جوه انيلا عافسالاو جلع

 لوزعشماوعل إسمك رمال طا مال البس نبذ اخكل انصب فل جزم اهو اهيل ضل زم منال ابدلا عايل ةعدبذ اكل ازبتجل نغم

 1 2 ا ل د مسموم
 ةري بل عوتودشعل انضفلا دبا هي هلا عمور جول و هضير عومج] حور عشب )بعل او عرب لاند انحاز زعم زبمألام 5

 بهاتيرلا كيرلا زعل عيت د ذا عزهو تولي وهرب جراغنلا عني جيفة زابالق [تنللاّ الايدي ر طلاع جاببسلا |
 !هنئشمابانواي انسه اطر اش ازهرم غيت اهي غو ان از جل انو نجا بسر اير عؤشدناو ثلا منن عضد تهلذ بش المو

 ْ هنطرعضب نال وعش لئن اكتلل رمش كيبو كامنان امنيا واَص إيل اهتيزمستتلاةورتلاو مضاد ا لماشم :تايتلكاإ|
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 دعاة فلسو عنيزع زهد بده اثر اكد ءلكومو اّيلالكنما جرش ازال اغواهئادب اك رزلا ةداهشو اهيل لكانع

 كمي رمل دلاّصلا رغبوا مثل ارعن نوف كرجتل الغ اطمز عوف وزميل اطمن عمو كدذعرتبلا ع نعوض تع بو نئعبب

 كلانوّبسنمل ل ثاايحا ؛رؤعل اين ملاطو رشا بحا ةدوعل الهيلا ظن.نإ درجتشاؤ ننتل الجان | ىغقمب ايلا هؤج ةيارض

 الجال ارب نمل يت نط دس نمو فن و ابلشؤا م اهلمذ ظن ناتو ةلملاةدؤعولا ةطه ظن نوقع كلم
 ]موزعه ) نسلم !4: مابا جلل اطل ناو مب نيل هج نف مولا عوف هل ضال خز عت نمكا الخ لعق بال طياطو بدم -*»

 يره زب ةافكأ ثم لكي لضم هند اباكزم ةرونجضل جزم ل ب لير عشب اكزم هروب تلال الكت ئفنؤ هنا ازيتيلخ
 اهتلاكرتللا سلا عت عنج هورس اهيا, ع لاتسط نإ ب3 نالذ ءؤبحوشا اولد ]يد الومسن اتم ورغ ءائنمتتت
 مضل عمق رل هتف اوتو لد'هه كلل لصف نهر طخج ماطال ا ودمج مب الكل انجن دراما اًعيزثال مقيم اذا عود

 ايمو م اؤنش ادعو اهي زعدنع شتا عؤلطونعؤ لتصل زن امور الأ لق ناو زم عن شنه عوام ده دوازمص انج
 وع اذاطضما اهتاف كيس اب اعيش افومئ اهلا كرش اكء[ملاترثهنر اخو قرشنلا ماب اضل |موب5 كشل ا مّوبورطنعل موب مايا دنس

 نال نمزكا ءاضارجايالف لع غّتباكتاكتنضن انج زعم نب انج نجي جا مس هنت ءآنلا اهتمي جدلا بلا ةيفاضعلا نع :

 قال افك حزم ا نعود نزَوباًنذقالا هحإنز هيضنلاب هلا ع نعوم وربك فاداتلا ناكدل ذ: زموكا ضال اًجاغمن اكن زم ماا
 دانكمتدا نيلي شباملل اخ ديؤلل لعمل وع اهلَعناغاؤارن اظاموطج] و نم1قدل و بلَعساَلَصَلاف يبا دئازبءاتما هؤجعنف

 21 اوكرالع] جور عمشا افلا فهداتلاز متينه اكدبم اً نصت ثق طخ ءاج اطلس َحَمن مل ورجل نهج
 الزمام ؤبهشالعسو انين ن ممم عة ناماطنرطن اكرجإعاب اهفكنم هلافكراتلا عمن اؤملظ ١

 ةافطْعَو ءابب شب يك الور[ ثص بونبناالا انوتطن و اهنيك كيججالفراتلا ةيويلتو شنعؤ فول مل شط دانومم ١
 انحيد ات ردها ير بلح مر ل عندا طبحا هزل البجا لزم فو اال ةاطهامو منار بلع بذل انتا بمكب م غاب

 للا هند و! نحاس ادا موخيزم جفون الجزع الزمازبشم ؛ر اعنا زمق ماض نيتي نوبت مزعدجج فل

 افا دنيز نؤكت دج مب |]كلت زحف اطقم ولن نزلا ويلا نت البشر نطل لش مولا يبون ثالا
 كثااوال ايوب ناالاش الضم عج وس اهنين واسال امالي ممن العلا عزم ةلافوهز عج ألا
 اهَسِتْنِ ل م دماوا وحبس وجدان هب وا اذيوهَؤ ال ص رّيتءاب ان تموالا اًضوحيم اكل ازنالف يمل امي طنش علع ظ

 ردات يهزم هللا ذاف هططلا فيما جتكيمر تل ناش ثابحمر اضع اهنم يرجي ةايلث لمدن هدا رض لعلم

 8 - ]زعش من ءانحاانهدئرن اتحو مازحا ةحهثداناوالاادانلا لابس نيسان اداذ ل ناكانبو كلن ثوذبف صر ننخزم

0 
 تاما الحا تنم وزع ةروعؤ الة ملازحا ةكوع 2| ظنزعلا ومراتب يللا ملط ناوين هزحاؤفلا مجدنزبعرمد ١ .

 يقطن نمد هد اشانز مرنم ةلاقد بدنا اشواط يح انلازم جزيل ءراتلا ساطع عنج ااكتيذلا
 نملاةورئبشم ةليّيلال اننا وو بون نال اهتضغي بل عومي ورع )علو نسحل عجزا بشل رصيف ءاؤكس
 هللاعزانرطغل اخّارمقرضرال ا ىابرب هند انمسخخبل انخازملقادنال ::ةاحنرنهناكو مج رنعت مز مري هتدانمسخب نعل انخ ذايب رتبل

 دظكوبزو فكة علع دعاه كبع يلا ملجه هالوين امش ادعت واطوةم هنا للظزمة ناطق رطوربجف ١
 أهتلان انكر عوج وآلوتتراكدفملازارةةرئاءنكبراتلالا يساء نسحب لئسزلاذاذ اهطحيزنس نبل شاذ صنم نخب فما
 مرح اجا زم عل اذك.ثلذ غامتاذ همكم مو ةحاهيشلااونمكتالو_!اغهت انوه وص ول خا رن دال غمس | ءنطا اهنمكرعل ذو

 لاا ثروت ادن تراها دقيمؤبل ثرجث اذاطواذ بلف هداج ع يضم صم اع مهو امودنجلا عرمبلعتدا

 امورضيطل نسم ادضنلظنخ كاؤتب نص يل اذآثو وطلع اطول اكل اون اذا انف ره | ضعس نان ظارخ سل املا ومص
 ايلا مم ضن داكن از ديف شاوض لن مني ضف ناسا اذان: نار ابحت انفع | انيس لاذ أ
 | دفعا لس هزتعتساذانجزم هينا سادت هد ان وعزم ةلاخ اذ نع ومقر يلا نبال تيزي طوكر م ل اذه يونا

 و 2 ري م أ تت  تآذآتآ م ا ا ل ل

 هنا



 قطارات انخانن زان ذنن معن موال انج ءافمن انجز لكرلا شلي باد هكدا زجاركالا ينم نماذداتلا
 الهم عوام مغر عهتباوعرابتلا غو ةزشلارانخازمةراتلا اهي زم حش نجدلو مذ هعرساز دعّوهو هينعلا مْوبهثباوغل

 أر مو جوّرعش اعرض ءاندضر بلطي ذازحا غال هزم ةلاقم جرب تينا داتلازمدمعلا مؤبنبعشألم مارنمةينبع
 رتضاتمال ملا حيرت متعود انهرتلظ عجبا ءازنو [لش عنخ تمراتلا نافذ طف ناطتشس حمرا نزمال لو ٌكذ ًمازس هلا

 كالتي .تنفيرلا لكعقذيبعلا موب بجد ارم ةَراجن وعام عنمّرمل انو ناجن وعام ادا عنينا سشدا لست غنيم تلال
 اهات مانسحالو اًثرعالو ااه: زعمت طيري اشل اهيجين ذا فارما اجا لاهي ثا ءوسا انهم تسيل لكوزمق مشت ْ

 لعادل كّوراتلا دب نمو اف تاكو هس البس ة ضل اد انج: عئلخ تاؤتث دعا اهلل نماغو اًنهرائننم انهن اوم يضر

 هيلطفَف ثان زمعجونب تا مجلي نحاول تحور ينلا مؤبطمالظعمند ادت هو ال نمقخ مطل نوال كلا اظناعاذا ظ

 امان ل1

| ْ 

 باح ريؤضهفنو مولات هش َعْئاَبانَعازمل ذو ةّببنل از عون وسو نوح لنكو او هدا طخ ثاثإ لا بحال شلع

 انظم :ةل اهد]جوزعمشلاءرعاملالض سمنان جونبن الب هشانعن افنضع دام ااهب 5 اطر زمننا ناز زمزم حين ديعلا
 ٌتعرابَصل إن عشا رع اهو هزم تمي نتج ؤمج الكيل وظن موال ارت اهدا ءالظعإ نعل عه مذا ننال عدد اذقهح ١

 نملافوزدانجازعض تدان وثمن عمر انغازمرزوك تلعن اكاط ةرلعرد اذ هداطخ ريزلوهن اذ ذزخالاو انسلا ةّرشلا ظ

 رعبالقدفر ةدافيتقهشزم ل ذهن انشغل موه ومش لبو أ بعاد ؤملا وذا تاهل غال اهقربزل واس افزناماناخ ْ
 | تبن كلج ا جرتعنمع مناخ لاك نا شبومددنابخفشازغةراتلازه)نعسالاءادتلا ذنيضانلل ادبي ؤذيياتلازم
 دش هم رونتو لنملاهؤحارتلاجاش نمد اان سلك يفاطه اش افرششح اذ ينمو آكاجيوج تال زر اركب مبلعدتدا عجدتح

 ديما اجادال انركاشل اان هد ا ءاطتعارجتئ اًكفلذ سن حاز خا ذئتسس عل نال نوال نجلا عمت طعضشا ميل عض! ةتبلع

 كا شل احا كارم !اخضغا جل عوه و متباوفلئ دنس اهيممشد اليا لال انو بلع شبا املع لجو اهجسزب فشل
 ولسا رونو مدس اةننوشاخبب طوخ بام م عاتمل فعرض ذابالا املي عونا تشالوثب نط غمنلاطشا

 ْ ءاطعتي] تلام سنن رب ]جذل غعل اع نضر وجان ينال خول وجال شما لذ وك هد توك رز د مايجب

 : عند جشع : هللاَتبعاَتاكناكةلل ذل تم اينلازممل فرو كبتس نفل ازور | نعئ جور نحل انور ا وظل كت شورت ةامرج ا لاش
 2 فانتا زم از هللا اطعم نمل هل امض ايف لونمو بتل عاج مزج انا ونس داع اء اطرانس: اوت

 قنا تجد او علا كن اَةللَو موي ضم زمو جنب حشد اخر ضو ازبالو انتا خاؤج نمر جاطن عبس ل وضد اتلانرم
 ذل ةوكريوهجزم جيون هنضي وا اهضد زجاطة ضير حسو عياقن اب اكامز ضل لزج نحن جلا باخ ءمئرباءل بلح حملا
 نال لاذ. اط#خساذا اجا ظغاسلل جرتبلوأ بوله /زعد زها ناكناانهثدالونرإ[ئحاكدناباب ضنا زمجتتل اذفرت

 هلافللاا هوما انتل إرم زركربغبس نتن ةؤهلا تكرم ركربغبس قش دعنا عيدان ايسر كرم هزع ين |
 يطول الذ هشداز جرب اهناطلس نبا ىاعزمدالا ارانعر طخ مةن15 اضمك اذا لتر ه هني ذئب اجت نم ْ
 ننتقل طتحا هاذ افوزعمدنحاؤل عطا مر بصب جان يعمد طقتبد عازب لؤطر زم يتلا
 نزول رفلس وتضنموال مال اوهكتانطل اورنج قاتم اتزان رج تعال وج لاربع لكبي دا

 بيل ]َص تمل ضعيف هجانعصطب.نانعزم يحال مياكدلناك اف يملا ةد تم وتم زمول غزه ماليش هذ هلك
 نيالا شبح تم اير طل ارجكنز مام ادت ] كنا كلدب بل جذب جزر وح عاذازافخان امتي ش هزم متاع انفعال منغ ْ

 دمة نذا لكس اد ننعالاط نوم اق تدلإ لكم انجل ةرنصرعٌوممزعيرظ خاض ج ]كلر اك] جو زحضما ةَبنجزم ءانبعتخرذ
 طمع انتا كلؤلثو دال نمْئْضرَبَو سكنا قبس وطنك هناك اجاب لطي رضجتمولا تسال نجلة ل عطخ

 درب, جنح نذازموال نب نخل نون خن هو رخو و نو نوبقمن تبق يفد دومكلَمفل كبس ب مئه الكتل
 ”نزؤملا نادال نادل ؛ از مرش ضل اب ؤبست نعاس غيبو ورقص نجّبيزاك د ضل ابيزا تاغ ثلا ذاع نر اش هلو
 زم او كدكيو يالغلا تنجز مغري زج منال خلي ناكورلاةرفغنسا نال عضل بس. نعل كعِاَصَساالادلا طكاعهشلافانا

 ا
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 نوندؤبلا طش انرجاللرمملاءاطعل ل نمئذ ب نوال اقبككلاةلوال انهي العظف جز مد كلم فل نبوي اهتدالوراكمعتا
 لين اراك هلل اطل ايلاش هلي ا« زد مافنافريفن عن انانئولنّسم ايو رععلا مؤبن ا موعد ذازج]:نتمعألا ةزحال اابنتل او
 قاف كتبخل فكر رنيم هش اهربكت تنالو عب ةرطّست ارش زم اشم ا ؤطخعال ةلاخعر تصل إَرسَك هجران ؤ بوق

 اجره دج تعلاففث رح اذنه ل ؤلجزعيبز ني نت ادنلاس دفان بتعمل افّبامال ا عم ةاغص كو امعغلسال امؤببك

 اثار بعل اطزبانيتلع خو مد اول مالنا وم قاب كل !ًرمجررحلا زله مج اه طتكلك تلاطو انتلكنب نغسل نم
 , و ا ا در الار[ ضخما ناهي جو اعلم هالغ اجر طل ااكياف ازكاف

 07 كاب وسكان مزعل غض شانها اراك روصرَوصزم حالصلاَو نوصل ارنزتلاو

 ةيولط تل نق مال رع نسال دإئ زب ىزعشملارهزم لل زو امين متبل( !بيدائشاذ انجب يشل ان ل خب نييزمئاسجحا

 مطلوب عا ةل بطلا, ياك يرطشماك هلا ناندنكل اذ درتض وكلا تنغلال عوج تاتو انجزملاو نيم ومذترتلاخن

 لطعوزرلانمدببف اعضنبو ةلغاهبنل اخلاتاربؤب ان ننال كمال ارض الا وهو راعني منج مالنا قعل | حجر خاةدؤتطل مد امن يرتسض

 زماكولاددباذاليضصلاو اهل عربسواج عزل وكلام هجاطل يزال لرب انبل اة مايخ:ز مرباط ربي لق از عيناه
 رضلقم حال اجبر ل ياو د دل داح اهتاشلكال اهيل اكالا

 | طك مجالا نعم تداطسواهبؤإى اهي اونشادتع ارتعوّبدكؤ ام ةْقَرَص ءاؤس دعيج 00 :ءاننم رنا عج زم ةانثملا

 حت يد نكون هتف اتسعرطدص لإ نعال انزال رشم ل عىئبضل اة! ىغفحاو انينهض اخ ا

 اهنتنف ان اناعلتن اكان جورعل زمن !كدّباغرب ةالابملاكعو ملاك ايتتلامجلملإ]لمسْس غب ول لزم : ككل ذضخ

 انهن ومضمنلانرج انَسلتحكعتاَ انوا امك لاف كِلَع جوانا +ول صل راك اذا ناب ام اطمن عيل اكلك

 ذل رنومللال ضار دمغن ]كر وعاش او هثد ارم هزجا قويا ا بش جيرلو نزعت نيش ال لذ (رباؤوغشاايولاشل اذ ههنبذع

 ريال ٌةدنعم انفو واصل روس بجو ءرؤضجف مدس اةرئضّرفل ا طورجتل الرسل اةرلنانل النوري ولا وضل اوءاه ا زعطوع

 رج ونه ذز تعزل ةولضلا ل هزاباتط نمل تغرد انهزم لحلطمج ريالا زيتي ذات يبات مها
 شاص ا هرب احد اطالزندكنلزننعدن كورن وهن دايخ هيو لص لعدن ردم طوثجتو

 2و ضبط ارم قمن اذه]اعل آو اتلسللوسنش مظد اجتو هدا كلن لرب يوتا اطل وانما جو لممثل نشملاو

 ا لايدخل احا نهزمال اهرب د طد فعال ياتلازم

 + مرمنال ان اهلاذ اذكر 6 ناو دلل ازمعلل جو اننا ضتسنل زمر نكيراتلاو ءإؤُشلاَو ما زحاو

 00 ا ل نواس ير

 ربما كو ةولَصلا ثلا مك وكي نعركا نو الضخ رضع لضخ نر شع نع اً زارمألا ايبا كل كاستل انشد انا متمتد شالونصلاةلافرخا

 ثيعلاةم عائباتعمالكلا وكول اشد انو اس ايؤردولا ظنلا نكد دقدلا ف ملظنلا عكر ونعلاز ببكي كوز خدّصلاذ
 د ل هزل اءانخل الزوم وللا عككرنلا 1 ١١

 نئئانغلا ولصق ض نال امناذ الازبمالكلا كحيلان ام الان وخد َعكور كتل از من اكسر اعراهالا ةلاذورزيمالبر اناا

 دنبةلهلاءابناعكو من وج جا نص ماا
 هو :ال اهل العصا امىيلولا عدا ش غن رجا جمد رحارتشز ا )يلو كو دنع

 دذيزؤ يبون وكن ا الا اموزجج] يلا لكما كو تضفنال: نزع بع داو نود دبم هيدا لا

 دن دلل تقدرو هرج اعرييرا وك ريال ورا وو يملا

 نيت اوك لا وبكذا: ارم اك خاج

 ا 2 دال اه هتباجذ الاف جوابا لعن يجزم دز عزي تل اوبزب نبا

 ةةرالم تسي زكلا زال ظ جن بنكانج لطَعل از اهيشتاذ 0 ا
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 لاو عن اعِلَع كب 2 1-2

 انشاد بزل ان عكاشا سد انونسدل اف لاذ مشد ادّبع از عَسرالا نيزك هزلخ جايك شان

 اة بوبعت ساس مسوس صن

 ابابا خغزم مبئاسللذ هولمز ذل ءانخل ا زهتش بأبي زور تشاو هنري نوكيا

 ركغل اكوَنلا نضج كصخ ةرمال ابشر خار اننا ةنهدض رضا :ااةرغشل دانت كج ردا

 كي شرا سا انس ال ان اكن كابس
 ىَيلجر اوبل اعم :اولا أ يزبسافشلانت ديا كو زجهاابابلا اذط َناذبراشملا ثس اكملاؤجبوَو دور ب اؤباكانييبض ١

 انا اطاطخلالخ جر تان خر تدشن المقل غنم ةئد يعاب ادشعمل غن اؤمن وعزم فشمل هاذ جانعناشالا

 | انليهزمئبنآ الع ل اكرضا انبلعليع اب اناطخخاؤا انتهز نزح ؤنالبيجرلاطش الؤطحال داون, انعريلماوهكا اذ |
 لاف ةشادتعدززعرتغد كين ارخ|بيمن عتيج كن امال نئاتم لن ةوكا نمل دكر ذل ذاطال انانليطالم انج

 كولا ؤطلاوّباعاؤوككس اوربا اورطتض امد نؤنطجالاانو نوال امد اننا طخ علب ئمازععنمم تا ذودلاف

 ااخنلاو الضم وونتلا مشا تشبؤتسنطمصَو ]سورا بطعم | جونا لاذ (رييد بذا البل مطير اه دست ولما ركنا

 اولا كا و وم اوةطل اةنئمطنال امو نو ءلالا اند بل عاوميركا
 هدبعؤلغا جز ان موكا هداذ اففربهتدا هذخاٌ#ب ضخ اةجِإَع وتلا نم عج يي علجترلاّس و دعدسكل اذ عمار تعول زعشبطع

 اراها اسانانانان تضج لزعداذخلازخ اطمن: بج زعم|تلازعمني ع تيازعق بعزل ءلوالإ ها باضخ فو

 اظرمالْسادَس نام الا ةلعن اك ايل جل انسب الوبتاباَول ضو امد

 ال الوالى متم اهنخا نام انيزب تحيا الس انفك مقلم هلا عا هدا

 0 يس مح هيمو ومس م دمام
 تيرعرع ثان عهرتعلا اكيوّزلا وذ بالداا !ةلئالاءذخا الش اللؤ ءاسسانمقئيلع الا ةلع يزخاوب

 اكلروننل موجب ام دّدداقل اذ ءةرع جدل عمتجاا عز عطكلشلا ًاكهراطغنس اك بنل ءآذكع ءاذر عوتبزكال اه اول افكضر اباَم١

 يار ازال ونس رشاادئعانانخمدل غدا نت ارعنانسنزيعنعدخانعتم أك ور مدتلا كة رمجحؤبال دن نايت

 مانيلا ع هشداربع ها زع وك يعمل اب اشهزعم) تاع زل ازعفتعلا هد طال ا. لن ةنمدّبع جاني ضا بت ذزمدتع

 كالقلاو ضر الامل اونتسلا عيّرب موضل !هلاَوهارثاال عكا باغ غنشا مد انوه ل وعند ببر بَجا كلبة مؤيؤ فدا سوم
 1 اياب يارا دعا اةضروما اساك ملكا
 نيا غغنْس الاه زم هشاربع بالذل ف ناوي اعز عن انسب ةيزعنبع

 رنذ ةاّعس ميو بن دتعف

 نبازعتع 5 وبكر سر زينك هيؤضد

 للخالق نذ ذاهتسرل مهني مع ميلكو رح ا

 ارا دمحم

 عز جزع أككئالمنتم ا ا يي ياا
 رد :زن اي اننرمتد الخ تلف انس شد الخنت بنل ابن الجن ازازومبنغع لاذ عادت ع اع اططا زج نعن اعزب تع

 ا ا ال نم تال هر لاش هداف سفن اً امان اخ نه لازبالغ نإ ا غلاف

 وفض م ءاقيناو يدع ءاخن الغل طم لاشمساَنا مَ انس ناز مل وع عش يعاب استمع ان ومنو نعدتلولا

 ةلاعاءششممل بدني زنالازعسانفاب نعجز رعت طادتع عفة زبساةلكنعت[ى ينحني
 ديم توك طيس يسخن طور بخ تعلل ادلع عش هزداتت علو

 يو هوفر انا امش اكل اف عج دلزع وك تعا تزيد ارامل اك فكما ل طل !متباذغالا

 ا ا ماع عجب دلاو معرف لاب

 ني ناد تعز عل نيقعزع ةئبلازعغقسأ نيلطتلإ ئه جلت كرا ءذ عجمي اشتي طع طغت زم :

 ين نان عع نش جنم جمس

 نعئزنلازعوم از عبتبإ عع
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 له كيبل ابنم د و[وؤح ضخم نم تللجهزا حلاو لورضعهزعتو طز واانالاذا عوجتر ا غغعبلكلازمنم كسر

 ترمز اتضا (0.؟:للاؤعيرجاكعمتنلاا نسوا مثال ف ةشادنع +!ز جوبز عد اخنعلفسن ل عمم اعدت عزبات

 ةهلاةنؤمترم اذان اؤ كمن اطتشل نعت اط ميسم ذا سمسا ووزعت شإربعاب ان ايل اوس جار عنؤمم نب يلع زعل اضف

 قده مهتم أك ب وقتل ا بس أب دؤمترن نا عيون دضيكب غيتنا جيتا
 بكلب ادع هنكك لذ غون ران شياجنا ايوضينيج د لإ اناا وجبات لعش اع اباطم لاه زبن عيشاز تكمله تج
 بذينلاز مكس لعد هشة ربل كال نتا مشب طل: بيونزع ل عويأا !نمدالا عاشبالارخداؤجنلاهتدا وب مر لتر ابك اذاكا

 نزلا انتلاو مجاعة ضلال كولش نورس ان اناث وج عل اربع ادهني اعزاز عم تاز عين زباعت ع

 .بلعيكضرالا عاف ذل جوبك وذل عوتكاحراجما هاتي ةيونذل نم لعاذكان يكلم نبل ارت لعشراز ند فيك لطف |

 او داع تاز عين عزنا زعيشتلا أك بون ازبئينب تل عر عْجرَملو ءاطإ نام هثب الن: يول مكانا لج ناك ف
 نزاختازعلبضنل زيزي جلخ ةيعزع يبل زعفتسلا أكون اذظعيؤلا) فضل الج نفت: نمزظعيقم هياجننهاط ما

 دلاَباضفل ازبقهعل انني وسال بنل امد اك وثل ان اًءوْوَح يه هله اىلا اوبن اؤنماّنبزلا ايبا( ىلاطشد ال ين عهممش ادئعابا

 نباكنلفل اس دز عزل انعانلثلا اجنوباونلاةوببنملا اش هشداملا تمل اسعار ندوثمال ةبنل زعبي ونيل انيس ابااهننع

 تملا شات اتعاب هن اظدبتمل انَناَك :لفاب اإل ا بنال لئن نن اًوهز اذاعووضيب بو هتداإلا اوي وناونمازيتلا اهي ان مداد

 '”تاناغالزمانكهعبرو وعض بونت ضيوف زل بزب بخ زكقمب:زكاكلا نبأ باول فها ةابعنم
 قوبل اجص مش نا هلءادتح بال غلاد البجلز عد اعزب شدادعز عي نمسا نبزيعزعميعتب نعت ًاكعدنلفلاو عاطالا غم

 جاما لشنج طول ان خل نادل طال اناا مشفر اب اظن اجت نعد كرف اتاكد نمّنل نرد كنترول

 ةؤسلانئاجن زل كزعق بنج ذا لاش هتان زنم نعمل تمجد زر باولاتئعمش ازا لادم اها هخي الا تاؤمتدالضا
 هنادي رسضنل ابوانطال هول اهلا هند َسنوعب الزبن ايل اهسلزعقرظملازوملا وم تلد دنا غابت جوج جلخ
 ةتلازوف غلب :نا ال دل وت دان مكي انؤلج نب اد هانا | اتم اجيايوننع شم اناكو ل لالا
 مرعي ولاننعساج ضل جاو انتر عيا انعم فو دا بيس ؤعباقاؤبةن بدلا زعه د اهعكد ع يل كدقيسوابتراونما

 مانا لتحل غلف نونزبالم يحب أل اثنا مزحئئل اردن انوش لورا هامان وعالي ارشل شل ابل

 قفضش ا اكوام ائبتسمطدال قبلة اذ امل تلت جنم تاخئئسالا ناهس نجل خعقمجبعلا ويش اذلارث نان

 بظل روض هنن اذازتؤملا وذل ثمن يع يل از ت لزمن تاع زم عتيج زعالشل ارعد هد ازعيج نعت أك اج

 لا لاف داغكنلاو اقغنسالارثيولا وس َداطن اقئلفن اج الا زضال الانسب ايا هشاًواطا غرف غملاو يون ادهن ففانشد ان

 كننباّيزمسللٍخلضناغدلف ثيلاش شدالبمنال بوب هنملاش طيز ف غن سو منوع مدس تلا بس اَكز اح عزب لعاب

 !يلطو طويلا نجرجتروفع لاا غض .يدهو اشم ا ربونلاواننغنسال ئسؤللاةاطانقكل ا ذرطخنبندق بخ
 هع وباكزهقشاهتدازا ل ومد عزمتجاب انما ءانغ اكان ذازبارعزشلتلا هى اش هلل اداه نم نيس ؤملا لف ناكل اء اخذ

 ”ةعوشلا اه ادسنس ذل! ل تل اكل ف زم هبتعبن عبايزع شار ان هثدافاطدجيؤم ءالظالإؤ هتاذو الحان نمارس م
 ليع اهِّستاذ ثلا ضير كدا جرف اكاؤباثاذازبنمئملا ةلي نب عرج ملائم ااا مش اديس فزع حاقتطلازع يشن الازع

 ”داكابننلازعشات الو هب نمل اف ةزمّجدإ عراه عزرالا الب بومّجيو انهو عن انسنيق<زعن اهنا زت ل عزعدج اع
 ادعو بال غلا ايلا رعب اطتازجت زعم ازيؤيزع ديعزبازعتم أك زها زن دومد فلا وعيطنا ود
 روي اً هل لزق ابن ارض ثول والبول اءزحتش دوا عالس نوني هركو يول ملط نيو ا: ياست اهل نيمو | بالف

 اهو تمار ءشارتعيالدلخل لش ترا نعفم ان هرج مس يتبع يو أك ولازم حبا عنبشمال هن نشيل

 ل001 ا م2222



 انلافاذؤل اذ اًساحاتن ل جمّرعم الل افلجف كلززم يعلن اند لف وج ةعلجذ لجن اذ او عض نإ لاشئ بون انف منحا
 اخارّسل انلغاطثلان امتد ا انعاش عاواكتن الداود وعنالف لعب خلا ششم ان ؟سون نيب اذطعافشبو مهو ةعافشل نبتسم

 ميافلازعابسججف انافل ا ةرتبازعلعأك عجل وهرب تالا ب بْج حان َض
 ءكاذإ_. الاون ع اموعنمنوكز اكبلع امماَتل كبل عوتبأل اكل عامَيَض اذ نرش كر ان دك ن الوجع اربع اب ادشعم 0 .جرصخزعتو طلاع

 تاون ولادثتس كارادجج د ابخ مجلكداز لجن بليلال اعلا رجالة ائوانيو عيال خل اذ ىلاطهتاتتعاةوتع
 تمت[ تناديه اكو ما ذاب تاب لضا اذن الوبال ٠ :جحلاط رد زماني طنع مطمن نو ؤل ماو بولا لل

 هيلث زكتز فرامل يبغض ومنكم ذا ةزعتجهلزعقيجز اللا نحزنع متل انباع

 نانا دل حامل جلكد فعل نصا تان كم شف نايات غضا اما ذيلقتد جام ؤهزاكز ملاذ ةزمجحدلزعةاطفنع
 عدجيإزعؤا ع شادج دانه كزع جاتن تجزع شن أك نيون أشنو بإب ئغ سطح
 7 'عجتئرذتمم 9 تاع نجما !لاظ امش لج نوم متل يزعج جا ءناطن ل از عنطاٍس جراب ان متاتالاف

 الزمن رإل نش كا ئلعقمز اندنح د تكا ل يزل اف نسج مهمه موز ئتس لع دكا هلع انك تلعن
 ةلإلاذ هنلهرشنلا غلب تح يونا هد طم رزونل كنج ةنذ ترإا تلة درطغنسمثئبتس نمل ينم تاشلان لج

 ٌةِلِبَب ا َلَسَور لاول عمَتبالَص الوب اذن اة ل تزرلعش اع انزع كدت علاضع زب ازعد اع اتعلا جوج
 ايدي: 3مل جس نملاف غربكلر غلاة اذ ان غ يبو هالو خج ؤعليعج نزيك ا متن اناث اذ تمنوا لدن

 لزب جنالبعجاننمزتكل اي تال غرب لان دال مؤسف لنعَ نيكل نجلا ان كلاب تامانت ديني كانتا |

 امم“. ءادج صام
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 ةؤببكله لان اقلافغ بلش اجانب وتيلط» تانزم اهطخيلخرخإ و لتيورئام جلع هش إلسا لوئسل ذ صين خانت
 طاجن حلبهَب ان سيرتكلاًموبتادل انمت يلع دابا مورد ول نعسان مورنبكإر شلات اقلاع ابان ثنية للعجن م

 طال نعىد الاتي باعشن غلجلا بوق او نطو شف خب لذ تان ةربكل عانس انال نغم ئلعشد ابان

 هج ده كراكيب نان الل ل الاس ال سل مدد ننجح بسؤال رع

 ركل اهتخلغبعنانطدانج نة عزعبنيعتازعتع كل والا نجا ةرفتلاراباو رولا نمط نت ادم

 ”انرم الزاهد نوع ول بحانب الزجل زوضإ مدل حازب است رطلاز ولمن ضال اذاهن وزال انمدجعتم خش انعم

 ةيجاقرنزارس تلات عانمللا زج |ىنلتج ملف دكار اندلاع دوم نتؤشلا اعد مكلف سلاما هشدالتل |
 ٌقصَس ات جين اكول اد لَعمٍِْمَصنا اور اطر حاطإ مل عئاطمل جزاك, لمنال تلاعب عتب الحسا

 انلعوتن ابيع وَمح :ةمشاربعج ل لعانلغتو ضن كج انام عانال اذهؤهتسو خلا رشنجل افرلدطاطل اونو[ ىئاومّيلع

 نقيينغلاةكان نغانرتعتلل زم ائيشس نسينا نا ورسم نيل ظفر تضال هاز لدهن انف لتجد عش اربع جي لع مالكلا
 ةبلعيشادتعؤبال ذلانمّتجدنوسعزع مله يشم الا زعدشلشل اكسحاونلا و دجلة طاذ انمنم .انط ظ

 لاه لنج مولاي اظن يضف اشهد اهي روعي انءاججزمو هقعيخ جفون اك طفل )طل ان أن نمزلتسلا ماس |
 يعل دعت ]طب نا كمن امه كتجعل ا دكان افافداط كت امال دلعترم ا اذئنعلا عل غاز اهيبا مدن نسلط قا

 عمات لزتيالعدن اذا حوا لاطصشد اتان اذ قع عاجل اننا زعد تلازعاجججل سنع ةتمناقرتبازعوع اك مداخجئلآلا كيان

 اماطجواذ ءانافسإ غال يبدل ناصع : :لراخسل ب طم وئَصَععسَلا قطنض عبَصععسلا نم كّصع لت ملط لان اذ ' 0

 كلور: جولي صعودا بخ ودَصعَولل قطف عز صع انا زان اد ابدا ووو كبلاش الور َو ان اناذإال انها تلاع |

 ةخائسن دو اذتاجرانل افندي حانفلازناؤز اتا ةناكانلف هثباون متع ضل نان زل انف كلما مل ءسازن ا ونبصعتس|ناف |
 ه..عءروم ”1.١ - .
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 1ك ا
 ملل هلت لعرغمتج و ارعزيجز عزل رع داس | ت ازعل تاتتبصغال مكبس ال كنب صعال ناغئينيش يزهو

 قعيخانغتعأ كد نعنبدل مزن عكجلازةوفتزع تس | كانتا شبت انجن شبت دن جر طنز
 كليات لانش مس و م يول ا سمو عجبا

 اتهابلعتشمآلااز تام لعن كال ا كش اذ كازا شال ان نغ نك اغسل لهن اضع يصل نزمجتو

 ابدا تاع خلعت اكفنا ويس طحت نيم

 بانو اض | لبد اان اهنا حان لا طي ة دسم هل ضايج عنتيل يمن تاكل ادب اظطا ضيفي زع

 ا ا موب يحك كانلب ماهل اياهم اطزخل ان يزعل ض
 نموت اناس عزمييز يسن اولا اانا ممتد باني نؤكد اهانحنيإ ها كوبل لبطل ننال ا ترا ل اضن زبخ اذ ا

 تتاكاولاف اه اطتاكاذ اهنعيشل امض زلم اذهب هر عوعل انو تملي ري هزم زن اهذخ اف اهبخ اذ ابد ج انش اخيرا انعم

 هلشنول تل لع ادبعب رع وكذنتعدالبل اواني مبعي ا ب مبرؤنل او اهملقشل اة كتلونن لا كن !نتدلجملا ةبدش

 نموناطنشعلش وهف اس عرسانلاءازلءناذ ايدل مو ,ناطبت سل تسويج نيم ان ل نانل بي لوول فا! لع زد اضاال ا عد

 هلول تئيلعلاف مت ناطتش ل شوو انز هو ئسكم للا > تين نش نيو ناطئشن دل هموم انهي زير بعزم كولا ء احا باغ

 اتيلضحا وس اس اذو نيل نانضنسالا جلاب :.ولستلا زها اتينا هند عبار انس اهنا دانالع لا
 اعاد اكرماطل دل امي اةنيودعتلا نتا | مس اننب ايضت فرصا نلح نواب ا شبا بعل هرل نال اذن اوجل توت لو ||

 دوهصلاف يوب ب طزجا تلق ناوي زيا خل عنا زيشم تندلع ال2 مدارج وبان اذز امرومَس زب وعتوإم انغع

 ابشن يزئاجكلالضال اندعافشي تلال دانا اف ضد نقب نم ئبإذكاال نهال وعاش انا غسول وتبلغ هنو صم

 ”اككومحلاثلا ئجلاتشرف اهم اهبتاكي اهنا يذلا باةيزخا لتس زموج ستحل الك الوتين اشتاق نوتباتلا ه5 |
 قارا لع اشُن اعز ملارتاءآشنإ تلا عع ءاهلتنا ماكر يزالا نيلاذ هؤلب قزعكلاو نامل اكوهقض اولا |

 ايوطفا كلغ هبسهط اكل انطهلب اراده ل هدتبان» سلا زبزعلاوش اوين قءانس كلذ معتق | اًدطإنتصاظ
 لينك ديلطانكعلا دبه قع هدزج» شكلوا فيي بلطاو إلا خاك دج ارزكلاشا

 لزفنس ىلا مشاة لج هش! مانام نال يح نانسنانالال جاتا يفلان |
 | دنافت كاك ددج تا لي ا يع
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 الريل ذالك ماا مفر ناد اناطعساوهو بيرد هانانولل ن منج حز نا حزما هلع ام ِ ا
0-6 0 7 

 5 م 2 هه 5 دور ب اجناد شيلا فو ورشلا_نخسأأم رذلاب قالا انش خزن |

 زبجزعز تليزعت با عاتملا اكمال وكلا ذ رنج رهودلعال اف سلخ < عا تءال جوملا انا شالف ظيرتلازعاب جدأ ع يحل كنك ترا
 ءأالاو بلغم 211 ادلاشلا ذبل مكامن عضب هيزعزاكس زب نناننمأ 2| 221
 راض ازجبد زيه باذشيع كاز طتعتطلاز وعر عتع اك ًالسخ تاكا نالئااللنانلهنالجا (مهكتمر_ 2 حشم
 ةا :ةعزعزب لازنبزمزعتعأ كلش باطن الر /الذنا اها نجي ز البط ءأدالاذ ضن وفي بلا لجل تباع كي اكتر 0

 نعلاشاان تارا هن هزون هزل غزغسض وعيإشلا يمال اًضأ نم جين ا
 زعم زا نزعت سب دامخزاكرانخ مناف ءاملاؤ اهنا وم ورك ل لوس جلا 01

 هنا هلت لطرةرستبواة لغرب تضم يدان دش مبان تلون يب ادبعزع
 اهلل رب سابش ؛ىرْزت ئالالا انها هز || توضوو سر خرماإ ل امو زمظف لسا انللناهاضشاتحال
 زادني زعز حاز ط خدش زعزياشلا ب, يزن لاو عنخ الإ ءاصوتىرلا الزنا اروضول ناب
 لاو تتكلع خيط نال ءافل ف تبغ شكلها نطمح ز عشا شل ذاع عاب زعم زعز تا خزن تصلح
 0ناكزاو خازم عون هيَ اص نكمل رانا ءامللاف ةيلخد اةزبانجر ثان اكرام الالف ثانضيشلا“ ءانامززمم
 رطاه نعي نانا نلتزم نشب 2 ييراكدادلا وزميل يكلع بز لج دلما هبل خذ انسانا
 .وتحاكد طازم نغم بسام انكه فكن ارا لذ الا هل انرب انجيلا باص الا تل اع تيل غ دنع
 جزع ابا ططمر طغي جافلاذ تل الء دلع دبع باربع ب بانيت رع لن طع بسر تجرعزما
 دعه عر دز بعز وم زعزع إنوا ناكل ينال ديب انا ننال خد مللالاف
 مكاسب حجز نئنلاذ طل جا ئساباللاطف ءااللف انام عنف .لندع خل ازةئاؤلاف منن العا

 رمةزحدازعا نال زعناشالا كمال هنضرال نيه ارا الا اشير ضم زعل رع جالت نعزي تمزعزإ
 ومالا اطغضرال وزنا ءنالاف عنب زمان نر إيل غمؤر شخ العراة وإلا شاقل اةريزت

 الذل يزعل ز مل عزه لزعالا هرج زعل: نضل عيشمز ع بينو طز لعبنا
 هيآاءالا اماوهاشارانمأ ولن اوال انج زمر جر ب سيل جم يزل اهلل لطفل لملاانمتو سنن
 نعيطيربلارعلالهزب جلل عدا نسال اذ بت مرباؤبتو وزنا ضبط خود مقرب

 طعس مرانضونز ثوضةزماط انضم ضان كلم تيلص تينا كاتلا«لءافسعارالززعنا
 نافزز لاذع اج ون )فريم اللا طف ججرضم اكرم قوموا كبل. تح نيل ضلال عاج و ضو ضف زانق تلاع ظ

 0 8 !ءارالاو لاذ لمان الجم مالا نيب انزل ونسوا دارسين نأ ليزا هدانغ زنا الا ةسدتحا
 ثيح ل مال ااشإكب نحل وبان ازضو رولان نخل داح ولازال خلا
 | هير لهيمادطشوالاطافالادطنز لاول ابدا ور ريع دع يمس اهقاررلا
 را سزال ونسال اب رلزعد جينز [يمط جان اغسلي !ارانلا نموا مالا ةئنلا ا سالزع ةرابع
 ا اوصح| هاري كا نعاحوضو | صم ؤصو نوت ؟زب خا اؤمجواو دا ايراد اختلا

 2 بمر كنان زال زج نازنان الد اهنجةدازكم ضان تبا فو عند |
 ا اهننم رد اءانم طب زال نال العشب لش هرلزعنز اننمزب ترج هز عنو نمي زعدع أك اينجل ا ْ

 ١ ركان]كلاننزءاهل نيش ءانزعإ سل اخ سد تباع فراش د زعتر عرجإ زرع جرئ 007 اع 1 0 نع
 أ امد 0 رز اأسوئر طم شلك ذنب اذغيوغصواناب تعبير ش از رعدرمدو هروسزمأ سوم 1 ىيتئرو 00

 نيل امنع سنا رتلاط تبلغ عع تطلعي اره بسب زال ورش ءاصوت ادام د هراطس غنلسار 6 ْ 7 5 0 2 2



 يكب <: تل :أنقونلب كو ناكل ديال نأ نيو اكنفافراطم هناا اديداس سرب فا الارحام
ّ- 

 تي ب ةماعلا هيذخ ارضك و زارنم نشب ءامزعو نيش
 يي نط نان 5 ب همر وسب جره اطال فرعا جزع عدن رطب ارعدوادوبا قربا جالا وهماهئال ضل ل | ١
 1 يب ع ام عسل م دع لات نقول كلاقيلا
 3 0 الين 5 اضأأ رعيلاثمل !متبابع شرط يبزعتزعززيعدا عزت نإ ارباعهيإشم صفع ل شلك خم وكزاكز
 1 6 اعكأ || وسولاز انجناكال رأي عابتئازمهماهاضتزمانق زل رول ازعوتلالا )غال انءلالانعم 2000

 ل ا ناهز انكار خد عنارخلا نعيم. تازة تعبان تلاع هرزعأ طفح اما عايتلا لضرب

 0-1 ا 0 رعد نسال اذهب سبب يضعرأنالا هيلكلا لانا نات نلع تدر غبلزعو زغيب رز عدا نال انه بسم

 حر <22 ,سصر تأ || از عابتلاهرثحتل او انلاول حرر اجرب الاد ملا ذأشلاو الضرع تلال ض ابا نلاشل ةزا اعز 4
 بح ا ك”تالماز 0 لا ن7 انج سساالل اف نلاشالااسش

 22 _  كير | . | +تااتورضلاددداةككزطابلااببرالاو األ باهذح اداه سيئا و تقال نككجتل نر | كسب ابلاغ
 كشر لي ج١ | اضأأ جازم زز عاملا سم لالا لادوجرلنغا ديباطلاد لل ز جوع نكعريلناكتا نوت كو
 نعي 0 دراهلورجبلاو ميلا مشل اورو ارؤوسزع ون نع نادرا تير اطهتدرإ عال فانع شملان زب وعمزع اوه مزعل ازع
 0 0 ١ رين امداد اهم هر لذالك ل نة لافأنق ةولر نم يتم سلاطف نم[ قوتي دن مري مج عابتل ادلنعبلاهرئيزلا

 جس < |يإ بيرث اب دلو ل زطزيكت ازعلانضنزب نعم ازعدانممال انه بسير ختاما
 2 0 أ ب ثبابوتو تمون زالوا نيوز ير تلال طس ةلعرمانزعزا زعيما

 1 رحل | مجاطش ريمان نعد عاش انتهز م عزا اسر لاب 0
 ع ب ظ متابع ربع هز كاز عر غاب فجز عزب ثدامال اني سم فرز زانق نبل الاانا إف ا

 ظ ا |” هد نلذقنزطاررنلا الا .يرع ا كالع شيلان شلال جرن 0 ا ١ ظ ةزرتع» لزارالا طف ز عز مح زعيازعيخسز عب ازعشول طز اعز بتم ابيسب نجل هزم هأ الذ رتساتمتا
 | تنس منمهن# | | تام( ذات زلازل: نضر عيعناعزز ئرجاوزوم
 | زارع يل | اص 7 م بسب هيلع نارها نايت لكزل الكان خا رز دجال نر ل الب نادال زور شيكل

 ا ل ظ عكست 0 شاف اغلا ئبجربال وجزاك لع  ناواسي سجنا ات العض رإ ع زدرأ عز زعإ

 ما يل“ 700 | ا دجزعل تلال هيل غانانلا شلون ل از رم زعم نبعناجمزنلازبةمزعت عاكس
 37 , 59 نأ

 08 ا نعيم مبشر خدر دش ع 00
 [هس“

 1 را ١ 3 ٠ دز كنب نيو فردافنل الزم كذا هللرلعان ان غمسل ا ها تلا

 0 ) م ليلة51 1 نمبر لطل لضم انين دردل زوكز ان ضخاذا كلن ادزد له ل طن قلد كب نعَب كنسرع
 1 7 ا اا | دارنا يزال الا هي اك لل مط هبط هل لد دان مظشازن مفدي يلزم يزن ككل هن طير الا

 | ١ ١

 و 0 00 0 رس هنو وبلا اج كعرذضلاانطشمز رمال زلال رشم هنزركى دا هال

 ١ 1 : . 5 اانكملط 0 00 ع مدربا ماوصلا|

 0 نا 5 يل 0 افا هال ذل معنا كبور د زاير فش جازحال اهيل اناذ انأصون مدارس ألا جيا دب |

 بال ا مآ ءدلل 0 م 100011 ]|

 نار3 8-2 0 ّ 00 وزعي الزاكاتا دولّصلل نا شوسوازما نبه ن مب هن شو! ناني ها ل امبص

 . ل حضمولمعنللا دنا [مضنل ف نحانسالل رحاب افبط الب تاكا لاذ عز شذ علان كنا ةوغوهد عجن كفرهم

 ضو ازاكانانر زج شلل زان سيدرا سقم ]شات سار نك زا نخر نرل هنن عا كورن :زعاك مانا أكوا نلغإ



 2ر1 5 ١
 رك يقل 1 1 0 2 57 0 0

 لل لا اقل للا اكرم دعا فانا ر كاسل لي 000 2 ا 0 0 0 0 د
 : مس يسم ' 0 راق
 دزاكم >:ناكراذانةمانهدانهزم]نءاالا عزا هرم ارش ءاذ لإ درو ع تيفيتلل 0 7 اناث "يل

 زد زمؤدفلالعدززئاز معبر جز بب نهتم جيدا تجلس ماظن تكاز ية رئي “م ميل“ |
 ظ اراده[ إبنها نال ورجالها لج زيف جزع 7 0 ا
 1 مز مرْمئبدول اهو اطدازبل جال درا نافشحس وبني ؤاؤ الن زال 'لسلا| عش حج
 ركن لازاباثلا ناش اللا لضلانمجراذا فلا متو ضنفلا ]ياسا سس ناو في رندا تلاع شلزمأ | يراك يتا |
 نواعم تابعنا لازما اا ناب جان شدا راس + ٌْ

 اختل اعل ادا )لوبد طوس ول اهنشم عل جول ند عم الننى اتلادرج حيرمزالا راد لا اسؤروص زمر نبا كك 0

 طراشان رؤوف نسؤسيؤ وفشل عاتب روع درلكرم هنن لع دراقدددةزمأ 0 0
 ميظزعإ لالش

 الطلاب ازاطاتلا نإ طالع ضب ختيبلا لالنلا عج مؤ اموهولا اجد تر 3_0
 النذالالاجو غانا زل طمسوجالا اذان دنمزباجزاكئاووفلاةفرلانددادونغ لا ذاطالازمشدردا نابل. خي ةسسس ير
 بقنا از كك بيجر عباد كا نواجه را ل م

 و . 3

 املا ماا ومضر خذ شلاداثكألزاذج ثيل انطهزمداغ شجر طالع لغم ربل ر! شون نزيل | 0 2
 ٌ وشم ثنا ]نجد ر] جزر ج ةالكلاذ اذاّوطنغمُمال قالو دعوا زله ا نفالعا اذان عم اكطالئازلن | ملوي دنا يي

 ل ادردد مذيب ربا نزطانمألا ال! ملنوكراوم | 0
 تنال نويل دز وساإل خيل ثزهادثكلا عازار ل 5 ب 4

 ارزخ جب ديريلزعفة زرنا ءانكتم زال قؤ زازا ظ وتميل نط د لازال ل تكبلمننيلازاك أن
 0 ةنايسم انزال يلازوتيايم تدلع ابلاش 2 ثان بحالمزفتحلاةزاكسزز عزاز | 00 2

 نعطي ساونا ناكدمب زيتج نبا عجبتك 1 ل م ٌّك ١ ع 5

 ةييلفلا فنون نعل لع بازل هضلاش | | ق١ د جيا
 ا يك ردب بالكس ودول دوا مالو خاح وا مات م م 0 |

 هللا ءانن يجر ضل زعلاجزبلانبكلان عزتزازكب تعز عشا بسلة اد ادضار ناني مأكو |اًضأ ' / 5 2 1
 ظ رببلاخدورنمرم الالن هاشم زم ومال مكه زوجإلعزللا هيحان ضي نظن وا ذو نمز نال !نوبف زم نونا | 1 ب 1-7 0
 ادضا اين الازاوجز ملائما ندنعو) نيج لثتا زجاج اكل خملزءاضيئمول ارامل زمن: نأ لب ل مر“ هريرقا |
 اه نازل تعرقل نحو مانزل هو ترجمات ذزازل تارت يطال مااؤت باز ئط ءاداشاتب | | 207 يبا ميرال
 5 د كانيرجال رة الع زلالمب ف نكمل ةروتملا عمال احلل ذ شوفو زعل لتر يابااةكلا ذدنج رام اذ 38 ١ راللث 4 /

 انهن ب كرو نم تراك ص ينسج جارت بكيس ابتدع |مأ_ )30: ون
 ير نؤمن نجاطاو ان فن دبر طضافااثل 0 0 ل
 دزني ل اجا ذي زعالاشدلال إال همم كاف نفور هيما از زينا لا درعبلا 5 0/011 ل

 2 .3لائسأ تؤيانزب جزر نيون وترتب ءافن زن افنان نضل د | 0 00 0
 ول ل لا 8 1 3 ص ن نا
 جيلابهزب ترو اذ ل زافدال هر كنيكت هلل معطر تخموا ضم لام رلكلا نطل ورجال اورؤتلاد راف فا نأ 0

 راكان وزال ان ينل تلي ظل عواو جد زعل اهتجد دان نزعت از زيي ع دال زعزا بسن | تأ 07 رو: 3
 نلقي ةؤاببلعزازمالا بس نقوش بام عرس يخالغ وأو ْ / 0س ]1

 م دةراذلا ماذا لضرابال لف عاج تل العتهر ا غاناشل اش نب يزعزاكضمزب عز انش زبازجزب طع زح نعل > ا 0

 |مددام لاف خدوش كول ضان ايان زب زاشدراظ بلك ين طعس زان لست يينض اذا زال الد يساهم عز | 1 1 0



 هلا 0
 مميت ديس ص يتلا اءالدعبس فين جرن رنا الا شيز تلال

 يع

 عع اهب : ا وما ا ابغي زازا لت امال ديس هن يف الأ ملم

 لتمر زازا نبعد جور فن بمول ان انزال عساني عراف جا مد نادي
 ا هع حى | [اهتانزان ءالد علنا ينم حزن بنحب اذهد زيدا وضل اةئبل اف ططمز الاذإ تلاع فرط عود زعز انس ز متبع رعت فل زع
 -8 ا ها سو ةهاومب »عدا سيم ءالا حير حامي سموا موحرارؤل
 ب 0 أ للا تلابعس لعيب زع كتر غلا .بازمدعأك ال اهادزونعندازوجراخ باخزانءالدز شع اقيم جرب ذالرتلا وعن |

 هع | | سل ترسب هللا اتزان كا نيزيدلل

 0 هج . 0 رائع اكتبنل امواج انيمي جيرافيا ان نا اين

 د م زال طعزعت زعيم زججز ا سبتل !«انا شارل نلا لمرمر ماتم نزتلاوسج لراوع

 بر "م5 تسي .|| اطباق جيد زاعارمانالا يؤ ضار تسورمر اس دبع شرا عرإل لال بيتس غمز بؤس |
 : 2 روض دع كا مال جن هنا نزولا راكز مرعب منن |, الا شنب دافل اؤمن دلل ْ

 : يك 0 :ض زرع اع عن دز نجوا 0 ل

 : <فس ؟جنع ام انامل ةمزيزو ترحل ثم رمددك لاين ويبعد لن اغلا بس كيزبلا للا هلع جنفسصع |

 01 ننال كنا لب جمس ..اكزاواول نول اهزنم رشا بالكلا نب اهياؤواماترلالاؤباد ةدنعلاولويل ا |
 0 ا قجزنجزع نعد از ني يضازجموبخز ا سزانل اوزفاذ زاكمدعم ريو زلنا الز كولا ةغبام |

 نر 0 : عباس ختاما عسا اين مقداذا لا لونج 09 زبر حرم د راو جن هل ٠

 3 00 اص ا ل ا :لروععر ن دوز عر ا عبرت امانة بج لل :
 0 اهلل غزا ةولد لانا ذينمؤنساغ تعجل شراغجت اكاد شغال 12111111 1 الدزثع

: 

 , 1 ام نطاق وار ز ناتج راقخ تلازم بسب كاد أسال نوادئ اجب ميلا
 4 ريدان .رالاأ | || طلو زلاد تلوم دمة احإ حاضرنا مزاجي عمدة كب سؤ اتالم شياعملا
 3 ابا 18 الط يذل بزعل رايلع هد اس نسم ب يدوب سل

 00د نعش ردو رو عسر كلهن ب اضانتوو
 0 نإ 4 مأأ باعت تجرد امضي لا يربو زج يإشلاببزز هربا غ قف ومان د دالفلاا مج يوم شلاللاو [

 هر 0 | ةلفازيافجلاز هما علتنالونجللادلاط لنهر زعير رعي دفاع وبنات سجنا
 : ام | ديرتممالل زينب زعنلا انعم ثلا تم ءلئيزيكا ضار مجلد« ثاذلا نهاد

 د الد مبلل ذم اجلا ارز اًسولادءالد لس انريباؤؤم ةرافلازعإ الع هير عابانل امرا

 ١ أأط العشير عا الا شسلافراعا, نعناع ز عزل ازعدانلمالا انهو رم هيش دلكلاواول در وجبر ارانب انوش مروا |

 هزيعيراوا اول درئيللا هز زر تيزكاو ارو للا انتم اكاد ءالد يب نعني نان نال كومان رطل لاو منة انازحأ
| 

 . ر1 12 | نس راقت حاز عبس لعبا نخلط ازب يخ جسم الز: اسهنميئبل الجين ثلا نزلنا جدبحو تح ازارا د
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 اهرابجزعد نبيع شغل منيه بانل عضو راجح دارا اذا ل ابلعز ثول مان اك تعيس امن عال زمر ل اكمل اعنر

 ىدوملا لالالا لون الغلا ]خانات اباه اكراجبلا جرح اذ تشم زالت خال تا لعمتا اكل تعا مالو نك
 ةانارتل ل ءزداّضاناكواهر شنوردائلاههنبالاهرمانل اينو ةنطبادءاذا تح رخل عنألا تير هلل او طم سم جلف اف

 نمزعرورضا نيك لازما ا جاد اجرب 1 ذالا عجل ثر تلال لاالومتإبو تلاعب ففيز لؤي د سار عضال

 هد مخ ازاطمشل اطيب خيبر احوا الساهر جيتا ورعب هندي ايش مدعتعازجلا كلا كك مقوعسلس وليله هوذالا

 تضل نطيل اؤالط سارا هزإنرافش ذالةكننل وأ نوم لقدر اعال الخير بتبس ساير مخ د طول اونو ادالا |
 نارام اسود امل غر جيزنبلانم عا ولامع ماذا اسلوتالابانبنل انجز ديل نتج

 واوان اذان وكر الجد جرام ا نسالا ضال مؤجل )تما ملك دولافاييلم نامل ال عمق حنبلاو
 هذ ونحنا طنب لاذ هدهد زباب ش الكل اا شا اعنا نون علب عر نال لزب شبا رهن اذ
 رمادا تفل اولا اجي صحم او انني حتا عضاذ شونححلاربيرا ثسانضحلا دن بام مشلاب نوعا دال هس ؤ اذان
 طع الغل الخانات شمول ةرندال اوزان ايش دل اي ث ببن جشم خلا شا و لاوازكتلبارؤضح]

 مازال ازمعمابذؤعنب دريل ازد والخل لوح هزم فز تل برا ال جدل خرم دوج نود قوزع بار ساد
 دم ةادل عزب غساجع ش دج دوال يللا لطول لد جز هالمازم جرت ذو رد ناكأدان لذالابم «انزكارابشآرال
 ثلا نارها وعاد هتان الخلا لخداذال لذ ناسا وماهي كرملا رتل ايدام ننس
 خرب نعم مزمز طنتشلااذقنل جا غيلخ كا نزال رجا نك اذا )بالبال نمجول ذاةكو مشل زان خذ
 كرس فنكلا ذلة سيل )ثلا ذات يلو فسعز عزام زعيسازعع وس عربا تجزع جر اسس

2-0 
 هداني اف مطل زعإ تلال ءشدلعائا دل اشم اةرمز نار عزفانعز تمتع دير وعر ت ةرعد تا داعب جز ئبع

 رز نأ ارازعز ةبنعز رجا كم مال برها زراراشار نصرك هك ه ينك دغر لالة نزلا
 قرانا ومزارع غ ريش زعلان نادب زول بلعكس علا از زن
 قوم ار بارا سوما زر عزب قسوم هنا جانا 4و نشحيلا اكو ع ترك د وموملا ضار ك كدا ز ازخس ا ذالاخ تر

 ا ايااطن ان علكداز تلج ال اوحاد:ن كا ارا غوم اذن ديكو ز مزيل لالس] بشاعو ةكججانانبيوماشلبداثف
 (ةيسالوس ونا نإ تبالع قر نضل هيزعزاوف صزعوزعر ماطر يهاجر خس ا اناكا عز كذاؤنوم
 كم زاعذردشلا دزعرلا بط غساؤ ضدي بلال لكل زوجك عربي طا ذل رعرهو زال

 “لاك

 1 كم ا 0 2 2 || 6 ١ انما كلف ل1 تل نيل عمت رع هرازعما فل اهيلزعيز ان نعبر طعرع) هوز ج از بجج تمر جلا نش )ال4 لع



 ازرع ر بلاد جرعس وجر اسبر باالل ا نهمسانو دل: كل دحا اسلام لات هناي طفوا اع رالغلابربأ

 سم نير يونس قدمك تيجان صوت عر ألا اما

 هزي ولاا بربس .زلانب والخ يونج لوط تلال فورت كيرمالن]ل الانا
 دستور ابل ءانهنكمالار لمآ لاشدوبالخلا جربو الالوطز الالة ل وم )تلا فسجل فانهم ةريتزعزوكتلا
 7 دز تلد اضلاوبسا زب شتم ورعم زل عرهد نحول ء ابليس اضجو ذثئغمل للازجو زلعزلملا زول اطروسأتلا|
 انةعيع داعي زعلا هزم عإ ثلا كسب الا نواز كتل جلاب ةكو نامل
 أ هكسزعتسزملا 4 كيزفلا ,زجلا هيدا دجال ل توم دو ل ملل

 20 هل[ نأ لم تابع طاكيرع
 امنأ بدال سالما شلال انف لحال داماس ز ادا نالت نين اشف تلاع ةيريغم

 َط ناوين عر رت هربرت ايد ءرفولا لشمال حاط ل ويلا زل ازا كراشلا ذؤمجولا ]عل دنيا زم شخ ازلازا

 | | ديكر جذاب بزل لنا ةزتلارم ةرزع ديعراعرس رص دنس نعيجعمز و عيعجاذلا لن وسومر عابس

 | تيرم كاك زعشيزيلا نس كومان زعبل دي طال وكلم غال خو طباغلا نبا كلانس
 | رخمالك يلا لعن ماطر جم نجإ 1 ل ل ل علا ْ

 | عزم ديزعز مانع نزع كوع الذل عجلان ين جال نر( بالعز تيز هما ظالاج اج
 اناا طج زعزحوبز عت زعل ع 5 ذبل نال النجيل امراة اسال هن اسال لل: جا

 00 كو نعجن ال اكبرزب يؤ سلا لوم رهن ف تلاع را جير عأ
 000 طابا تكريس اك لات |

 خانك نشب هر اهي الاداااذانككو مرماالا اة, ةراجرتشم اندرات فلان طرعتعر | ١
 هد دز: يظن عز جاز جزع ضل زعزعاشلا بسبب هز زما هيو 2و مالنا انناكو ف مزز اكس عر ع

 ير طوهم ال هسا نيام اون يااهل بال اال آس

 زطنز اكوا هبئينج هرج دنزاكو كبح ازعل اول ماج لهي ز كبل رجال إل الع سراح هلو عشه زهد درع هزل ارعرجا |

 | كودنلواة جدال طهران | لايتم هناك شالا نيه بول ماا خا
 ش0 نكاد لاظاهجْز حوش ةزلا)تالعش را عوال د نلاة بم ؤمعب زر دوبز عا استر رعرعس تسسمد تورس ايات |

 الفل بال ةيرلع يزعل جندل عزل سما اكد الانام رق تال لل نم
 000 انل1كاربعن صال .رعلاضفرت اتا رشم ل بخار: «نماظما

 يار كا ةرانالل نأ ميماكمنتون الالات 0 0 عما

 45 اءذْنا ارامل ادراوز عزان. بحار سعير زعرس هز عيبا زعيم و جز ككل ب مداهيراشإ انسة نال نجلا اب

 00 بسسس نعال زم لعوامل ا و لواشرةوبشوس سرع تبل لعشل اكل ١ اضأ. 6ع كيم

3 2) 

 -عتافرملان

 دعس سما مشل ثسااطض لوازم لضنسالاو ءالز مزون شاذ ةرشددضي عه رابخرم| © < 100 دورا 2 .

 9 0 نادال ا

 0 ,زادولا ىلا إل لعمراع دل .رعانب اصر طر عول ا مز طب ز عر عرب ك ومزعدوز كرومعبد تعرب 1 1 2 51

 الدال 0000 نع جرحا غلشلا طوى ا رثو ل اهحاو لاسرالاب هن قالا سدني هنرعط

 هنن ا! ثبزعر عمال الدلم تلا يتوب يرتفل ادا؟ الزهد هعيش لا لارا شم تل, مزمل رول الور ظ
 لاشمإل نكت :وزولن نعل اس رامرا عمّار انزاكزز مضل هزيم طوعا هو رازالشم ناكرادورهطبز' ل

 0 راللرالل اؤراعالاب مم !انارامإلا رانك ازايدمها ءاشنإم اولوثازأ نم

 محللافرلاةلعتباز داو صتما < ع تلا ميلع رانا زعي زارع بسب انلا

 وسي بصح ب

 هيلع هازعز شال وحجز تس[ ا: ام



 لانا وكب ماوس ز مطل نر ب ازا ث هزمو باوجلل ةهطم زد افنغل ابو ءامل نمبر ازنمولا ءاض كرمان
 تزف شال زلا تلاع ديزع جاتد مل نعاضم كي ض باز ج شارد نزل انمي
 | ملا اؤ ص هتنالوسر ورعان ميك نوه د وتو اثمزحا مرا جال ادفركل رويس رمان اك ف نرزيططمل تحب زول انجب
 ماعدا ز عدا مم الإ. :اينسالا وضل! نجي خر لب يطل تحيز لاحم تازرباكو الزنا نسر
 :اذاب ءانلا رز حالتها انالل شمال خطو هبا ص تلا وطس الف لاف )تل الع تيراع هازع كل ءانهرتنا

 نجلا كرامتنا لنا ان ءايجساف نط نال اما حلاها زنز سلك راجل زوج ركنا ناك نونا
 ارم ريما فلز نوكرا 18 :لانخ :لالع َناَزَصَْساِل ا نيالا اول اتحمل
 ناعدد ارإس متنفازافرثملا ل اففءاملاب نم زجشسا ؤطيرالتاماحطناكامتال لوس دإزغ لانا شانه شو ندعاهرل الم

 تدار نيب اناكلرلاننن للبريد هني الاثنين نياقلابعَس راها
 ناش ايبا ازرانتلا لرجل ]تلال ع شار لبع عمال تضر ذب نص ضخبز عرج از عرس ز عرس زعرب ول طور باز عد بعملا بنسب
 عج زعةراثانتكازعلان زال ف هاو فصز عز نزع طز ازعدخ سرع عشا تبسم العنقود اج
 دج زعبلا خلع زعي بو جز سس راج: كي ممل تلاه يلج عز نيل ناك طفرا جال ضال و عراملا سان[ تالع
 لافدوعلابلغبلاوانعللبجرل ا ءاججسسازعنل اسال باع هر لع هيلز عت دارلا جز علا طمني ّطمل زعل انضف زب زعرس دبع

 متةانذاطن نأ لي دا نضر ضالا اننا ابعتنلسشا لور لعاوط رشم كاذزجي ءاغطن يتلابرسلا

 اخيه الص الوم لاءاجزااغوزالالعلا هش .اىيطمالاز وحال م .ٌةانغ كل ؤ صم نوف ظعل ازؤولإب
 1 لا بسم يزعي شمع إنما كيس !جؤتجس جز ابال كانا حلاو مؤهل علنانعنم لوس
 ةيزيال ازمات شلث دج *رأ لي فلانا دل. طلاشل رمد نة شل لولا مون زاكلا فة ززعيتزع
 بازل تال شجلب اد مملة ةزخنتد ابعت سوط جز عسر جز مال اولا
 ءاراوأ جمالا نات الع شرع هبلزعب مس هع نجر عساذل نع غزل بسس )ضدال 2غ كاب ظاغلإم داب

 الو هط زعبل اسمان تلال ع فعج هبت يعد ةدادززعز جزع دا جزع تشن نب ةعزعب زبر ١ بسير سال علف ورابلا
 شنو ءاملامهظام زمان دعي سر يزمأن قوز ا جاننال امير معلا ةضلاد زي !ضعلا ٠ )| زر خيرانطط ]خان زمنا غللا) ني هاب م مدس
 يل ل 0 اعنمول لول اذ دهب 0
 كيرا فريزنالةلولا آمل سورلا اعنا ةشالوسدربو تال جتا سراج شا نال كاز ويلبس
 جاز ثلث با خلائاززن تلا هرجلاذ) تبل ودج برز عاران يدار عوتنلادبا عرب ةعرتم زعدشم زمنا ملفا
 زين لازالت اوزنج زعلان عنان زعزبنلاب راح فا صراع المارشال نبأ افا ضلانو بزل نيتك ]سلب انك [ركبنانإ ضار بلسد جيزاني جيورل ضر هزاع ابنا
 الل ءطعزعاةجرع بز عةرابعرب ب عزعطراظذزر اعزاز ليز عب ؤ جت تسب دلال لولا ئزجإل راجل ملا

 اياعلول نمل ءايجشمالا :اناناورعاةبف دول رأس ءاملا كاز ناهز وبلدركرجاريبشسااذإل زلم تاَلَصَسالْس ا

 ص 7 ةراجاا لش طور ةصؤح الإ هرداض نانا ءلاو زترالع نرغب عانينا نعجن خب رانا

 ةراضلاءإ طلال نلوم ارو ل َصاَل ةواّصل اهلل فز طعم رز كرا ذولّضلا كيلو ضو لعمل ولعل !كلانمأوو
 هراجلاءاجشسال الا اةباينخس العوامل وطول: دز منيل د: راسي بشن يفطنم يجلس
 نضال! كتبا نالخرهدريترنل اطار رس وا سلاوو هدة دانطبرج زعبل ويعلن و نجبانديك]وازإ>
 مارال اندءاهتسالاو تتاكد ازال زاك. هسالاج زي انهو ذولا: رونا راخازممماباادبؤ انو روت ازعل زرلادزانعفد نشل إن لالا: ارتد تدالناناهزعو وضل



 ,اهتلالع شم ءملاءارت اكان ملاك نال واكو لولا الانس م لا تاليز ةكأنا 90

 دانسالا هياكل اكدتغلالا بانجالزبكا الاف د اولا للغا اللونين ]ولالا نول أ د

 الا هنا تملك لويز عا تابع هييعاياناسلال ١ | مك 2-1 3
 كاوا امو غفل لنج ا ربعك لاي اكدانه نأ عب كام ياض يزل ذاوددعأك جدا فشما 8 0 2 ١

 زهالعلالعزاؤنصزعز بزعم عراد زعل بسلا ربل د: كارلا شما هت زان زاد 4 0 د
 ةنداجن جلا نضيزعز تح لازعدانسالاا نفي بس نيالا بقت ابن سلول انعاش الفرتلاهمءاعتسزعتعا | ٍِ ع

 ظ نر #نىرن ل ازعزج برب خ بسد نيرعل غال اذ بولامصاول نالت العشير لعاانل ا تلاه يزعج لزرزع 0

 لسا زّرف هاندا نيلتمر نكي كوول لال جبل اال نا ةعزداما
 هان ععوحلازح ا دبتخ زعزع ا بس, بالا ايدل ضل ارئاجلالافاكلا فو هازل اناكساد مرجان 5 ا 5
 ْ كنزا زي أكرعدشمزم عاشلا بم ابرز :نمءان العملة سات صولا عال انةياع ظ 1 يع

 ظ دنس نان تبل رغ مما سنكرز فاضل اان يوسي 0

 مفر !الاشلاة بطبع مهرانعر سافل نسون أكن ةلالابلاجالاكمامتسا طشرنا ل١١ | 7 0 ظ
 | رمش تمنع ماراءزنالاب نايتس نما غالي انور زعد النايل: لولاببج تذل رع دياب يل ع 0

 و 0 حسم ءنابب ول اوس عش تلا دولي ,راحلاد 5 اوال الإ ل تغات 3 0 ُ

 يقلب هموت وعنا ثلة طا اعزب زارع عاش بسم ني يعج بسم 8 2 ٍا
 | ةييتوسار ادرس جرأ ليزك لا كلان ناكر كا طز انة اسغا تفلت

 الاجمل لمان لشهر تلال رلعد مزن دل لبحر ه سعيا رعت جو ااشلا جيزت زعزع يي

 02222222222222 2 2 2 ل ع ججح يملا

 بانج هاير كرعو مدان انا عزم هانز هرعت عض 5 يمرس اسلازعيعسرع,سرعسول د ريارعبسم

 ةننابمظلا لاين درجات المن نإ لغالد ديالا فشلا زببالاب ازداع ةعبزالوؤم ا هيغمسماب نتن

 مودل جالس ادم قرانا ثا حابس طم زباب وجرب ازعر جزع

 كح اذار اوغل ءاسطرزمتعلا انوع اراشي مناجم تبع نحل! نبادل يسجل نعزبتكازعزاب

 | غيلشلا بس ثلملا ب فملاكا نوي الوأ نوف مو مف طنب هزاكات لام انلانتل زيود وتساي :
 لاف زا يديم ةروهعشب هز اور دز زر اجل ادزعز

 ليزا لع اءاذإش فد تبر يرعف مرعتحز اور مر طعم ضفاإ و هرم هدحر لبلحا ]ضير لع آان ورع نسم رج فو لجل الداذ

 هانالزلارصرهطلا تصاب اننا جزار نارا هيمي نضيع نال اند اسال إش الو افرض تسند
 :1 رح

 | نسا تس دعم يي دصوعسما زنك حا راما بن

 0 بع ءاماتمدتخة وك ماده م

 | دلع كازطسالال اش ع كلذ راه نمافاخز نين 0 هرصعو "ريو 2

 هعاطاهئلا غو ذولا جيرمان ءاناإ اندمزمل هز نانا سان اهيا ا 9 للا

 رج كتل نعول زعماطز مهران رم مولا اهنصشلا ]نك )اة حنصي زكا وجدوااثل ساخر

 لسال مالغللرباد هما انناشعنم جت اهيل نال طيز لذ تول تباعا )لت ماب ا

 كتبت تيسر بهلول نايت اهنيدضمملا زم جزجمالخلنبازالعطبز الط لول ل انم

 ايمزوالسي ينعكس تي ط ننعم عد وعيز الاخر جازعدعس تيس ضاوي فزاد اذ, للم

 معدات اظن اننالبلابس الما كربد تشكل زي زن اوسخ علاكاإت 121 الانا جلا ننيك]ا سن م جيلا



 [ درو باهل هطمدال الإ ثيرور مادا خل ادوار يمهل ضو ن أبسب المرعب ةحاذ ع ذاغلاز |
 نجوا رج زهر جاع ضربا[ كمجي)ثاخلا مر سن نيرا انما اوك ازيوخب طز ان اذثوراموهوملا
 طالعين غلا لدوعشأك اوبس تل سل اسك زال مزع

 رغاتلا بس رخام نمل داتا ف رع هبط افلا طناف. تيجرعم كبل اولا, تام ا

 كسب 40 لماذا بزر جعل: لول يزعل شمال )تلالم تدل +بزعلازج دا حز عم هيلز عسر تمرعرتخ |
 لدولة ات يقا جد إبلا زبجزاوكآ ماع نيم بل نكن ارتب هد ع يعز ح
 طنز اذاهزاذاباشعلا لج بيرغلاوتوتوزبثماقاهرازارغعلاليج مقل ارثرضحلا ورم ازرار غمجي] ص كد

 ل نائ زل شا ذب نايك ركل ماا يونج نيوتن نجا يلام نأ, جافا
 , نوال شلال نرعناز عزبة زع يعز اكسب تيار ثا[ زد دز زبتضرفلا مان عضو فكأل او

 انقاءدأ اد ّييلازم اننبجالف يو ءالب كاذ آان مبلول زطيوح ننس ذلاثونعااعم دامب ذوي طل كخالجد

 ربا ةبوزم جتا هتاكت يزل عنا. انزجوج ن انتو ىلا تمض ملا زفر جيدا نر اي رشم |
 هناشاز مهب لعضو ملاذاؤباتل اضم زر تلاع لو كلا نوعي مل اوزيل جرم خابت الدان سراقجف ثاذعلا

 ماطور مانجر عانانل ابي 9 نع ّوفحم شيلا هيزيملا انه شف نربعنالف رمل طا ءالب كا ذا ءاف شرم نيج ؤرل خد دنعلاب

 قالب الار طم لومي باطما ألان الفلور العشر للايتام زع
 |.( يوزن نبل دلال لانا اهدسانزاا ل هرج[ ندب الوؤس بز ميد 6تجزسد اهم حسام
 | ]| هطانتمبنول لو ناو. اجلازم طنا رمال! هيلو مل ات ال: تجلب ملاإ,ًياف زيوط ريالا عقم لول لزم
 ] يلازم نطعزاكأ ل لذ ئون زمالة كيل لونا تولوا ثياو) بنقد ءازجاعمجلوطدال دبا از يملا
 زبيد جاع انها ىلعزخلا نان طلاب ابيع واج ف لازال ذولا الملا
 دفنا ملط عرعر لولا باطلة والا هتعإؤا تلال تير وال ذللك[ زعزاؤؤز| نفل زعل

 رزانمزعزبتملا جرب الرا زال كلذ نر, بريال ةكلإ رجب كتج كلا زفر الا لالا كبس
 ظ دود ضبا ءانخندوكد ذوي نجي كد عض ءاذ رمل عضوي ؤ لإ ثلازع تلابلع ناار اثاث ماطل نجل لع
 | | نينا زهنع جم اللا ماض الا ربؤ با انام تاون ارب و خيسمالا طوب كد ممز علان

١ 
|! 
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 لفن ن الل !انا يكول عبتجز نر هز شبا الفان لوبَّرإ سلا لوبا زعز تلاع بهرام انل نمزج
 لاو كد ننال جتنا نركب نقوب نال نم ن لورود جنم ج كاان نومها زاب مزن
 :ذطز ننال تيان ةؤين الد مشد ل ورزخا عضومرل اهب غنا لصال كا الاٍ ومد عز عن كوهو لول لوا ارنب فحيدتلا
 ديتول للعتبالثلابلاخم جز اككزتلاو ار ازين اكرا سول رلضناخ نفد ولولا ]اإل مون دل
 ند ازمعشلت نا كدر ارضي لاطازةسنكورلدإهلجر |تلاوةمجوإل دف جزع جبرا تاكو
 نجل زمط ينس اول زمر انهنشمال ابزاز, عر أيش بدك وبل مزبلة شل ذم جوز انو



 يس ب ب ب ووو

 ا ا نين

 | نضال :نزنإ سم دهزتشلا ةضالإ سورة خال بز داع فضول فاحش زماان ا

 كسلا ااا دقار نقبل اذاذ والاداء ز وكنا ياكل ازمذوكنذبجراذ ني ازابئراخال دورا

 دج نوجا وسال اذ تاب شلع ةاعورعن كالادس زعل طمز بج عنج جاب ازعبر نب وعي زعيما

 ماش ينل بطلان انوض هديت طش يطا انالاناللبشللذ
 يهز ءررب انكار ]عزعرانتلا سز انما عجزولاهزنلا نال بدار نط دع ولا زمانا م

 هينا يزال لول نجا الو دار طسالا زينة اند نأ عيكس الاجل خاض |
 نوكيا اتابع ضرب يرإل نان لإ كرب نعمل جزع نجلا نهيز عزيز غمس زتافلا وكلهم ام

 مودا نشري لفض دا لغاز جن ل كور ةدالنطإلا 5 درسوا دنع

 متل تيرا رتوضورم اذن زعثباكلبز ركن اوهو خاؤ خم ثمل ليج نر لع الاد جواذان كيلر نال بالو
 ةرارلذ جير اندر عل لانات فز كول انوع كاع كد عليشمالارايخازمداننس كالو

 ةرلالاعضاؤلاب ليزا عل /هضنك نلكتلا جاطجال انهغلر علنسالا دنا تلانهعشب دز كد اياناهدا يل جل
 00 :هراتش ارز هذيلا اناؤضئتغلا متعدد ثنا نصرا زامل قصف تلكلاالع |

 مها. دانا ف عمو ازد زاجل ا عنه مسرعا بآل سا 62 تس ةعا نزال اهووتللا ا

 بال رن اجزم ًنلادددلس ةنوسوب آنا, راخس مالا مسشاز زتنف نر كتبالز كاكاو مار اشد

 غنا ةواّصل اكو اسم ثلعل انلهؤ اس و كلا ذم عشار ان الاه تينغ عاعتم ارز |لابزا|زخج
 البام ئنياجالا ضنا ملباؤ تاي وسيما لا كب نسي ا

 تتخ مرعززجاذإرج عا طورابخالا ةنقز الاقل درع هد كلظز لع | لير الليله نسمان
 جالا نال غال ثمار ع نشل اغار اد هود يلا ءذسا تاع عيزااذامط دز اكناو وره ظل نفسا ازمرشسانجلا ١

 نع اطال لشمس نانا ضالاخلكتالداب دحر هزعرلع لد غل !موجورعرع دع لا هر ز اةكلذؤز لدول

 ىو دري عصب تيك فرقد دنهل طوأم دؤسازازانتل الخس ةؤلاو لولا طضذانن ءلجدذد يازجي
 طفوا: اما كنان انمار لهشانايارالهزنالاطنانشز لدهن خاج ١
 عر زعرانس بس عال ءانداخبل الواب اذان تلا ماهرع منع بازعسعييز عزم نزع بسم كرئلازمندا
 درباصإم كنز يان ررةكباطما مالا وزن شين اهب بانك :؟1ةرا مز ةعزعز ايم حاد

 ناطر اؤكد اجاذإض زوالا عع مود نهار تكد درا بز اود مرويات مناق

 د اناؤلّساستز انجح نكت ذ لطحن نقف مالا شو سلف كرم بام مدهون

 اًيجناكانا نهر دن ناكانالا؛ 5 1 ا ا

 تانفير ال متنا كل طعطعاة رضي نال تؤ ازال هال نبايوكلاتاواّملا ةداغإ ل خ دوضير هعرط صدا
 مكي ازج مصرع أنا و اما و مسوس 0 ستلا ا

 ةيضاراؤر تلال وزن ولكم ديو وو وض ستحمل دهسا يؤ ناكانالجرانا
 عاد نا ب نمسا ني اغ 1 ال صمم |

 انيس ثلا 0 1 يل انئوزمدان اردن ذولا ءاط عماراضلاداخال >دالنالادلوبل م |
 ةزاكونونمد نجا لزج 58 ااينروتمولاهلازام. ولا نكس د نا ا مو

 ةههرلعو الشمل ةناب ذل عوزعر مككارتج زج وطرب زعل ة بزعم ذاع ع5 هك مساطمولا سراح ةولضل اة داغإ لعبوا :

 وقس تاستسلا

| 1 
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 رتب ةدشك تف ايز جاك غيط جاو 0 ام 53 06
 يأ ”نالز فزع سعت أك لسن راسب

 ارازعزا هلا جريد دطح 5 تضل نعاس كل نوف 2 ضرإ عمل -االم هيدلع هملإلا زلخم نع لا زاكس نا



 تيان فالق 59
 آما اه ثانتؤلا) ةرانزنعاشذ لنازع ع+ عع رعب بح ادم عرج لز عدس زون عر جول نيا 2 دنياعتيلاسمب 376 محل َ

 | ههجارعر طز اعسعي ,اعزع اكل َصنع د شاكذ )غال شن كل :نعر نبا ططشرإ عاب نل اناناس 7 لتغارر|

 2 أناسا والا لضرأ تون, خ ركدلضلل ان نر تلا ؤضر | سويت كون غون لوبا خل اذ تلاع زسحل العر

 '- |أسوبزح كول ال لري لعدللا قاتل اعز سلا زعم طز طيز زج دل نيج علا: رشم نع اشللابجم

 سمسم مرجاظنع 5 ضد الر كد ضبا اظ ةراصلاؤضر تؤراجمك لس لنفرض نر
 2 دعم تسوس الع ادضبالو ذوات انس هكذلضلا صو نمو خلد اجر اوديدلوب] ازا هلادع

 اياز عت كلم ترلعابانلا ثلا زب دام وعملا نزعل يع دس

 ص ةافالافوطن دياز زعزع جز ناس فل اعراس اكسب هرلض هلا عبالو هد امض لانأن مود يدانشز وسن لوم|

 انما جس كؤض ههضالد ديون طار كدر نعال كيا مانرج كد لاباوناوأتم اضواداو)تبالع رلعرإل

 0 ا اس

 ظ ربعنو لذ وو يرسم م ذاك اشم كد ذانسيلوامولان بعز كك :ائانهالا

 | اطممومزمىزيز خوك له هانولا فرم لاشل ثمل مخلف اناا ننعن نري وس الر دوم
5 

 ص اتانزهزر لتنال ترلبضو إلها بسبع ان رمز بنزل طرح مزع اع: فاق زعدنللا 7سم

 لاا تلف ل لوبانع كانا ؤزط نر أب ككرشغر ونا ةداف نابت بق هز ديكو ز ضز اضو
 ملخ ارا رغسال ار علجز للدالة ضو !نانال ا: نارا جان زاجالا ياا ؟رليدأنلانههرال ةداغال:ط فار نمؤ ضنك
 ادرج ةاج طا ني ضف طبات ءاخداذ نا تلطبعش نعوذ لاة اه رن نعزنون عيال نعام كي هال اعاذ
 51101100000 : ةداغالاهابلعن :لصاغش نوري ج 2 نانبض هئانقؤلمم وللا
 عب طنز اوطإ زب لا ناز !| نر زازا لثوار غر ةوا ضلوا مافات
 ّأض زعودم نضوج لاؤإ تبل رذعج و لعرلا زب اء سزع زاخر وص زعزاوفصز عينا بسم ذز نرابلا 2 !

 ّس دعم يمي وم سس ا
 .عو غل اوبرا عزب لعْز نزع رغس بس ةوا تا رإنلو هذ انج ااطن ل! كدر هير افشل

 ديوك زهران كون كو لتلالم نر لن افرخ دز وعز تمزج اب لإ !ماخزينسأبعل
 ا عرعر“ خيرا تجر ضيع هرلالع حازب ع بكب نإ ازعيعس بسلا د تفاحشمم

 روسو عزازعيس بعز ١ بم ةوَساَس الوحل زجزاضالح ناو زو لايم ضلع: نشطت |
 ارم وهر دل نعل اخاف انا لعوموب جازعدغجر زعزع رع زعزجا 22 معجب اعزب فلا | ْ
 رماورلال نكي. لعة داطال كاذب زول سرم و ضدك زاد ولسارإ الغانم ون فر جال سيل
 ١ علئ انزحر# يحال اروزبشس ارذ ناكراو ءالاب جشم لادا ناعيا هزجزيتينفل و هزات ادانسالا نيالا د
 را 0 الدال ةشالبر أدل انسب ٌنْهْوْحيال ءادلادج اريل العشا نيف ملحد ةولّصل زود وضولا مداغا كس

 - 5 ههطلا ا ةسح>رل اهوا كباب شرزبنولس لاكمزمد انساك: هواصل ا نمو مم ع

 م راكم 2 انا كارلا لاذ كه هغدإبع زعتر عراة جزعاش ل عزا 2 ْ

 ملا لعاههرحازعمزعالم ازعزلا ذراع كح را بزعل بس لك نع اذرناكمك ل عوزجو نرخ اف أ ؤ

 بآدإ ازاككليلذرئاكم دل لع فخ ذالك 'لنغا] بول رج كازع مل اشيل العم .ةرانزعاارقمأكتيزغانلإو

 ول 0 :ءال افهم[ صاف اهز ملانالن كايرو اعد طرا را 7 هنا عوإل دهفلاز نمرعاعنيزجتتك ا ْ

 تاماساعل لعل حو باطالحإ الحا اناذازو الع شراغ ءازع نع كركر 0 520

 اق سرح نان مؤ ]لورباك رياض ارد مارش اناد ءاملا ضنا هرزاكمر لوز طن دلو تصربا صم رظ :راوإ

 ل



 راكب اىدنإلف بواب كاع تلا ةدرزءاباشلا لا _طص زين عز عز اكس نبازعزا نهرين عز تعز الا رازع
 ا دتدندملاكدلاذإ تلاد ضير دبع زيزي زجزعدأ زعبل اذطي ب سمير خف زناكسإ اة لوا ضر

 ( د مش! كشف كر تالا ةواشلا ؛داغا دل لعن ذواشل اذلخ شاغر شو الجلل ثبادز الاف :زوازهتشإذ نجد
 0 در ليااندج كك مادنجي نأ لب جزع انياب زج ديرك لوبالكد كلع دان الدب ثار شف

 مياطط شراع هلا عيشمب نلزعزاكن ناز عزمو نعي زلط أك دامال ل لض انالاذ دش ةرام اف لؤلؤي 5م
 يلم دواج انجبت اذ ]صاب نعال شدا اف ةاسملا مز لعالاف بل زن كر انفو هبل صلجذ
 مالا دكا ءاطالا دنس طغ نازل نيا رلؤت لان رطب بعدل هيؤلص نس لان

 هنباط الجر افلا )الاعراب ع همز عا طب طلاولصن زعض مزعج لع كاز عرانض اب نكاعزعأ5 5
 ايش ةظناةزبجزاكرا اتا جال ايش عيب <نلا مترا فرب انجز ظن نصا الخ ضو شال لانج
 ننزل عزو: تما ازجبازعلط بسب اكان _زعشب للا أع دا غالبا خر ظن لاف نج ناكر اوما داذالذ
 | رلدج مورؤ صل سالم زبانجرؤ باازبالعزاكرالاذ مدا زبانجمؤ ب اطال زعا تاع هيرلغابادلا شل"
 | ايلات ءزنبلا ضر طق نما. رباكواب شن ذدل ا عزل: ةيلزاكراد 9مل ساس زر لخضر

 | مجااهيرجال مل نب طببانجل ازال الع تدلع جزع ردع ز به ةزعزنح هيلز نعزي حاز زعدشم بسب م
 0 طاساهاطلا عرض دري لعل سدو املاح مزكلاذاوج لاول[ نأ مب مكلفا نس

 | دساَجدزعالاث)اث)تللابط ضلع هلع جزع حز يه دزع لإ نعرانشلا بسب حاتتملا ظني عالؤالثلنا |ثم
 ْ فلام ال ارامل طن نشل نا ألم معاناة واصلا ةداغا هداغالابلضإ واروع لا طن لبانجو المو فد

 ربا تسمم مافينلسال لع الكل اذنه ليز للوال ادد ضو ةدانال بع لعل طيس ظافإ غل ل طمس زوكز اش ةواّل اهلا

 انسب زيا جز لو نط ضف نفل مؤ: د جل رحإ تل الع هر عابانل اش ذالعلازعدإ ةلازعرجانعر شب بسس رجع
 باثطسال لما داطإلا لج ذدنشلا لبنا فن أ ا دنكون واد هه تمالاغ ةواسلا لس )ل نغزكللا

 | زوزعداجز عز بسب نري ؤنوازحا المل رخ لأنا عم هانا ابرد بنود بإب انهزرلانهاندرذ ان اغادزكم

 | وين ل سو واصل اثر ضحد ثان المل بسال شما تمنع نشر عد عداضاغد مهو باط انفال ةرالززع

 / اتلفنلع دال نلف باصا طرا للءواسنمؤم ثار زاذ نال اضن ةراشل اهبل كاذْض يكن ماَصداَتْم |
 كناقزاه دكة ول ضال ةالإسد تاس الزر نل عمم طار انناظز فدل ة بش واش لال رج نم ظ
 نين طير عدن كك اللا كلد رطل 'راضاضالبا ضالة فكنا غ لل ماتشرالاب 'لظن كادر امور م5

 هليوم ضن لالش غافوهزباردارلور با ار لل عرج وإن تلا اك شل نيم ل طافملز اهلا عني يدلذ دكت كير اير
 زامل اللد الل ان فرظناا نفر اذ دككتبز لع هف كن ران ز مزين لع وك ح افياش اهنا قبح
 ديبار مرنم ضوم دنا كت اذ اراب شدو هول مل زمام ل3 ةواضمل!ؤان وو مكبابْوا لف كنز مه دئنأ اك كا سهزل

 هزيط ضم عنيزة كلم مرا وبل على ذملال كال واس طعس نا ضو راض لعلط ايطار هيك

 ىيخارا الامداد هائلا هذ ذتمل عقلك تلاع زججر اكتمال ذم | لمي كنج
 خفي جاداورلزق بير عدول نسج )تال هرب جوإل نذالة, خلع جا هرب جزع دآنل 5 نال رابلاز تملا انله
 .ءمهشراجابا كلاش ءاذلا يرعر كر زعل زب ازعدجز عج ازتعأ كحل ليي صاذا تلزم مان م

 نمت عسولة نطو فجوال ءاقل نأ ل يربمالا وعل دال اوما يزول
 يرن ةئل لبطل زعإ تباع طرا علنا لاسم اطناكر اهناجالائخللا رو تن سمنه اهم يني
 هكر مهد ضيا طررب نازل مالازبل للملا نخونبالنعي نأ يئن اكل نالظ تورم
 بالذل كيلر عز بعدل رع زعر خس زع خباش بس كااذ ننس الرول ازمعضومو كلا نبل عزل
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 لا هراشنإلا ث مددر .

 ريتل ٠ 2. : 0 -- ت17
 هوه .رم ل اناس 3 مل رجم ع 2 217-7772 2

 ل *,نب تل طك ىف يل | ممم نول اداغاو خارج ير رم: ملادجسو اذادريهؤ مجال اذ نعي مؤ عم مل ؤف هينا لج إتك اباطةهرأ ع
 ا ثيرص دعاسدمبل ل لاذ

 ارى ركر رو ١ 2. اهلل يسم اب بنان ادمان عنج اري ان يلا ذذي ب لا ؤالاشاش نجف
 . . ا , 76 ه ف ب بيقخاإو» ان ؟ةلانول٠ ' لع حنا و 1 2

 اد ابنمش رم ١ دابق هرمي زعل تلاع هيلا دلال اضاع دسار زمانط اك راوطرما علا ص | هال
 نا اسيو اال مم ارك نسل ال 2 زعبل ازعرج ازعل عل كني شلكاناها اذ انيلعزم هجن صن بجو لزب اح هداج الطيور او اهلج

 . رمان 'ىرس ند رعت |١ أوحي مالنفاسإ مئرااملا طن ومِقِمو ةننجا]جدزعرتاخ اادإ لطم ةهرلع وبال ثس اذ طعزعماقلا
 م ا ١ 0 : ل ل ا ا

 ند تر نااصاراذد| ١ بجا روجلارطقل أك يبرر ضع ءانزم فخ ميا ناااةدلل وز ) تلاع رع وا بطلا نهدمع شجن
 ا م كل 5 7 1. ١ . ك١ .6 ٠ 3 . ا 1

 0 يان ازم شيلا هبخ ري مدل فرعزعالامزوكتض عمات البابا وكالات ازبن سما مذف
 اء رم“ كلاَو عالازلا . 0 ٍ 51000 : 7110000 ناب تكد ا

 (يي ل 7 ١ ١ تيرا :درزا اننا دور زكذ نيرا لّدال معمل ىلإ ن علب نعال ونس زوكت ملا رباط اه زوكيز الاد
 7” | مئنالف جوهري ةيرعز هدد اول اة كانه سان سول ازوككز ا كالا رعدؤ تل !بانل اند بانا طه
 تت 0 را -- اطخلانالاو هل اطل :هلإ مجد ذو صلال زنغ مؤ زمدس كراون وال !اله لالعاب انساكرادرنضاافإ ف

 - جيتا < نس | دايرين زيردإلا مط اطزي تسافر ام اعز شمل مل زب ةراشمالاد.ةعبف د نآيصرإلاٍبب ل ؤرنبل اشاد
 آ فلا لمجال ورش هلا بتؤل نعمل ثجزاداذا/زا لل نبعرزضجلاوارذع د ئادزمبلخم طول! :لؤجز اكماذؤ زكا

 جاتا تطالانك | ١ هلهالناطننزاكراو ضل ضال زمزاكنالاذا هدب ات لهرطجلاواكحذاهراظمال بن قال لاو هاندض ف
 13 تاكناوعم اد ك6 / 0 2 ا ا ا .

 افتعال انزكد ياخ 5 ا ريانا تؤلابنجالا فرت ام شرإخ ازعز نب وبكر زعلان يزعج زعت م بسب كف

 مدار ال تنيك ا اهلضيخ نب اسما 0 كل 00
 شرات هر ها | |١.. نعدعلكبتزنإل الازم انماش دال لالاتؤل زيولاخخوابال دج نأ ميال منيزملا لَ تإلا

 هلت نش كلت ميشو اناا جانت 101100 تا 5 5 واكلات 1 .

 ني ”0آللاخ بطر وهو هرج يؤن_بن صن وجاه رين جوهر وسل ججرلا تل للعدل عوإل كلذ ل اةرآع زب لعزدون عدس
 دانا داما ا 1١ 52 9 >ٍ 1 هيما 0 0 0 زم. دار ل ا 3

 رس كالو | |١.. وطب ربان نجت نحلا »تجيه طلال مؤ لبا ازعل نارام بوبي 0 رداع الم
 01 هو

 55 5 ت2 -

 جريط رش م لوطن افلزضغلا 8 كالفن انيفيرتلا اًمالاطن,ن زجر ]جر فب تؤول ازعل تل لاء هر عامانل اسال اةرصب همر جر افزعرتفمل ازعزب حلا بنسب
 كس لانك | | ةمامضكاماورل كاب نغم امان نأ شعير ج ولان ىمإبالئأ از اك اداب اناز انحلال لا همضل خل الخ توما الطتاذ 5 5 3 5 ا نا و 0 اا اهنا كف ع ناس 55

 | ٠في نيو... تضع انصأ|ذلرال زعزجزعدأحرع تح بسبب وول: نزل لإلتلانؤلملا هن ازهار بج افونه)ايزعنج بالا ةقئاببج ْ انما ايلا كف 3 1 و 35 5 م ءلاء ٠ 0 8 نظرا ١ مكاو
 | هه يل 221 || طف نا بم زاالفزناجتنااةزيطب ب زنلظلاز كالا مزال لت غم فنا بؤ تنال مالا
 كيت ث] ..| مهنا وزمان كنت اضملارك لوالافحلازانبال رخادوزملا ثخلاو اناا .زعألامزوكز وزين لالجب معاش
 اهكنر ين كك زازا لاسفل خل نييئطو دير ثباون كمل نجوم فرتنزمال ثلا د يطر فكي زهلااماد تشيل رنجسملا نيل لب
 اي مس اة كلانا ناكراةملا كل طم ومالا ازال مطب صنم اهيضمجرمأ اطول لاعبا
 | ييجي | | ةهيعالتانا يبد زعتبسنع از العز اع انما كيب الز دا زجل زفة عش
 هج ا . بازمول زعيما بم عه ء املا ثيرإناتحاراةرااللا نفر طن ذئب وحج هدف بزر بمب رع
 رع سلا ١ كن. | || تيوصشانوس كاملا )تلا ءيلع جزع جزع يبازعاكي برهن زعنلا خر ومع زعزاولعز نيت عمدا عز تبت عدشم
 سيق ناو سستوا ..| ام يطع انلاث ااا عير ازعزلا فد از اجزعرازجر رع نم يراجع زعم شسزعدا.مالا ذهن تم < ريا طمدرسرلاثلا <٠ | !متنالتجالةقرلا نالت ةابحشجلبانلاورغجح لال اطض مهطعؤ صلب حيتان اةرجضبا لانج ربل ة لع
 0 أم وبال ثا :نطمل زعرش نعرانمال انني ب تسيرمابال هاف اها سخن اه خا اهيا هنؤرشيطب انزع اتا الم
 ع تح ينأ |١ متولاللل ذا تخف دز شل زم كلل نطو راض زمئشيب: صير اال نثد اهيل عزل اطربني و هور غير نضال زعإ كرا ل عطر إبع

 | تسير فر
 8 .ةيرإ اص انانلاث لذكر وسرع) امزب ماشه رعد سن نع اكن ::عزمل تسد رد ,نجيرباصاىنل هاد ١ 3 .٠ ا - 0 2 2 7-0-5 د1 رح اي ت4 را

 7“ : . : 3 : اغرب راما زنه درلشل3 كل ذئوسامعرشو تل !زماهباشما انمار ضم لاذ اهئسطو اهنا كلل اذباشل نبال اذار رع الع تربع ع ا ١ 32 2» 0 . 1١ ٠ ليا 010 اا اب 3 لي الت الخ 7 5 0
 .١ ا ؟يس ات - 2 أس . ترك ل الا م ٠١ ءل ل نان ايم

 را متل حا مسالا ا ا أ ل يش وج ا يي وي ويس ويجب سس حج صج
0 

 > مده كم دن ذألا
َ 3 

 ا 2 0 , 5 1 5 ١
 ! 0 ٍ 54 يام“ 58 مرا“ 0 0 0 0 0 8 1 01 يا ه3 7 مك 2 : 0 ءارال "0 .رث : 3 ا 9 5 2 ., ين 0
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 0 ب

 | اعرد

36 

 مس يس ا

 م15 وو مار هم 72 2
 ادلع تبرع لع مأشل نعالج هيزعي نجا بئر ةعزجل با ترده حز شن ابحاالؤ رنا انؤناكز اذان

 ار ازاداةجرعالاف كان إيؤانلعز ك0 وال نن اتحنؤ ضنالو ريش ذالك قشمالا ذا انشا الا# 1
 والشمال ةراسا عزت لا اغاننآ نإ أ يبل ضي زاورف دلني هط اذا: ت لل اش ظ نحل كنا: بيغ
 راض كاف هطلت تلازاساوإ_ٌّقلانا انلزاجا[ءاراهئفرعوااهرعربرولننمزمال ا هدع ذي ماي افزن باع اهم

 راايمش اهبؤرهطل اشي ز وكر اندوا اذا ناش حل اوخاب ضير ةرملارطعنمل حيزرمال زعيما لبطل اكماف نازح | لال ل زجل

 'اذل راب قحبارجزاوفصز عز بسلا بيل ض فزع: ]شت نادال ث حب نيل وايه نط وحاول نه نان زادالف | اذ
 ملضغإللاةرانالانددان فلي ص أم اةرازا عترلازدجزاكر اننا ل ضف لانن اهي دن سيال اه ريض يال
 نمل )زخم اب ازطسال لعام باونصلا درا سال لعل وال الجزوجد رز فعل مر اكان دعس سيل اذ انصار

 لع رع!انلاثلرتم د عز ع لع عزم نفل ازعزب نحن رع را نعنمكةيوجاثوزلا# راختا) ,املعؤإتلا

 0 ا فلا لالا ااا رنج له ذل: ألبير هزلااشل اسس ىنلزع
 ولات لع جاى دولاو ادعؤملاره مزج امم ئىذولاد تلالش يرام تنلادإل دارج هيل الخل !ناللاو اناوهيؤلا

 باؤاف ثارجؤعملاانه هي انو واحلل نمر باذن عال دولا ) 'غالووضول !الدل نضل اهلل ذزم ونس تيب خبإل

 هالولضشالن ا راّسلا غن اى اكن مزمن ل كدزملامزاااذ تلاع شرخ يع ةراظن زعل 5 نارا |

 وز ازلاطمدال افضل ارضي دن يزع طق اكوزراتلا يدرب ا سم در وادور همن ||

 ليهلازم جرن الباص :ءويشسال انعاوتومعل ادا شل امامنا 00 راس فتن اال اكاونت الن

 | لكرعاتلاةدءاه_ستلات اف نعتز نع شتا ١ هومز لع ورؤسان عج ماو اوررل لزم حيزحز ريس ويل لزم ا

 | ريب كنازعاتل الوفا اكل ملا صرع ندالا اك ىلا ولالا يوه اج الموسم! جالوؤضوإ اطلعستال لاذ

 عاشوا زيود يع يزل ايتو سا انف نب
 15259 الذال نم ول ااا انلنضإلو د ع م ةف

 00 التر رار اعلا .ةنرار دعت اعنشسزع عال تجب هد تلعب ٠١ يع 0 ١

 رار هزل 3و1 لعند كاورتع ب انما ثفالد و ف ىزلا زال تلاع نول 0

 نلااف مال انعاش د نبا زعم جار رعب رع تبخير زعراط مل عا كابس الجلاب تمول امم الذ طال امال 0

 نعزماشلا بحب الالاف زله ن ارنا لد تؤ تب تجالدالا ةرتفل نفل اتابع شير عيل :
 هانا زا ابسط اانا اري ناعما بيع زاد 0

| 
 أ

 كاست راشد 3 1 طاع 0 زوج نعدأحزعنزب ندا ا

 تيءاشنا مر عزاب ايام دوام رتانبجا انحاز عت رمال نعل! ١
 ١ رش ! 000

 ا العن كي 0 اا نأ بط عع امللع هر عاباش ١ ضأ نالحإ لاه نيس -زعارذع ع 1

| 

 اا مومالد ل هل اف مزال ل طب هنلؤزساةناط ظالما اش انداالا هب هير كولا ئغاذ ١

 : 2 اظرازاوا هضم هيلو فارم نعت طاءانضرل انضم !مانملا تسلا انسخ لحرس م الخطساال ادلع عزبتملا 5 ِ
10 

 الزعل اكسل هجر عاني جراب ا اص ان اذا لاو فز شان> جولان يب 4

 بؤ كل هزكرهزاوإ فورجطان ورعسو ك لعد ثارزالا زول! انايرع مولا هين وكيلا 00 5 داك اخ 8
 دار ثان كافاد ل موال ثمار اجرب ا لاذعة ناك بد مداارانط )دور اع 0 واسم خماف وزع نرخ |



 اغلا شمر ةرلانو ادهني + يبن اعف واسم كلَ رمل غلعنمن ملا رإرطمنمثكا نط

 همس درات مهنح اد علسال !ؤدل ازاكام دنزعرواولا هد از -

 ا نعني نحو شملا #9 نما زون أ فرم مضمر ثيل اف دهزشف نمل كد ولاد نمل زنك ذر حا
 أ امو هزاررلم ةدافاالفاشالوهررْمْلَسن مرلااج او باصانالاذإ تال هههرارع يزعم بصب ءارعزانسر ززعزبت حم ظ

 ارسؤكزل شل زعلت طبع شر نا كلاش اف ماهزعزاةعزعز بني زعدانسال اني هير ذداغال ا لعن ]صر تؤ
 لاو عيري نيجر لعبا مشان عنك نزل بناس ديزاكان ثلا تسكن واس ب عبااف طصؤحل ضيز اضيق ملا |

 | طاقكرارو ضل انهؤزح از خاض وش لملم ضان دعو نان روتي نبضك ظ
 نءأ| دمها ث دز عجز عز حازب نح نع وججيزب انج باز ع حيز زيدا زعةهرار بعز نيج اد ابجي زهتزع عادلا ٠كم

 _ ران انزاكو متل اش زيزكاز اكرام اوت ابن مالف هر دل زملاناكز بؤ نكمل نزل اوزنجول
 الصأ :ججات دب بجزعرب جز عز عج عز ازعرش سرع عكا سم وال ارلبالا ل صاتح ءانزك زاد ذوصد علل صاح
 امجلطءالشر اكراد خل ثاؤزش الج ؤل اؤلةلا] جز الالات دع شر عراورغج دعانا نصاضجم
 يسوم حما د هاا رثأ
 دلاعز نيازي نال نال بسب زن زعبل عاوز جونا اكمل
 هزم اذا وبكدبزرضجلا دال نر مزمل إلا دعزججواو ةربغ د نورس هلع
 ع دراج مدر »دونا ذا كلاش دان دزاير ع رسجلا» ارد سأ

 ملا اربح زج لزرع زعز تاز عزإاازعإ ثلا بسم نبل انعرج عرج اجزم ١
 ملفا مدرؤ با طمانلاف خالو س لاو نمئئجسا اذار تعيش لانسان امرؤ دك الذ نا يجف بالما مالا لات |

 دن تعزعزا: انعام ةعرع لزب جرعرانص نعال بى ب راهزمد طخ ذح ٠ شم نحصل اع تامهشإف

 طا حو شعم خب شاه ظ )ةاغيؤذ مانابدكللا دزماهيؤلباصا ؛لما لبا عمرا عراإل اغلا ةزوطلم |

 اضأ زاك دتعاللا عجول زامل تاع رب خيول دلال راجل هين دان رعاك طع جازعرافتف ابتسم ١

 ظ سيكرت ]صم لضيز :اودفاج مداعال مرتو ا ”دكرادلفرثح ان رك امل كلذ لامار نب

 ال زبازكيزريوعع بسب ةولشلاوبج ل فا خئبج هةرلارادط وكلا ولسنا انج يطول لَصان
 | الابل فاو ثمر مفجاز الظفر درس عنخ راج ككل كلذ لة ز تلاع شيا م رحل ظ

 دمار طرحها وسب زيود عز حت ضن اليورو هدي لس راو وا ور كرالم
 رعاك اعوان رجب لان ذنب يرو تاجض دفا
 معنا هبنؤلا يزكي شعرا مدرعات ضيم اناذلاطداحلزعزاكمزاعن نزرع رإشا سس أ
 2 نبات مللاالا قلاش الا مها اةفاعودد اكراشخال دوعن ذاعرل امر هيشج ضنارم اياب كواو اللافرض ةراصل لزم كلند

 أذل تكا ااه ن|بلبلق خزام ضلع وعشان وما ياجازعسنم
 سزننال هيلا] ضل [نول ادعناككزلا مانزل اب ةئلا زلنا ازاوحر اردد ننزل اولا جوازا مول ارم ول اان غر اجزم

 :ريز ةممزجويساهلا ب ؤمعيز طعزعر مر دنيز ازيد ح ل عس و :<راج سؤال )نات اوررضرخيفو إلا دن
 انضر نين اكاذ زوم مأ جيان ال هين اكمإ نضال د الاف رض دانا. خكازعشل شمل اذ )تل الع سرا ع مز غر ءاللبعز عر

 0 رادو عمز عزم إو سومر عر ص كد كهرحر مع مولا زازا يطيخ قه ندرمر دابر اتا ر| سيتم

 بأ تأ لازإناب زجر علف زعتر طلك زاب لل ذجير لالا لَك ميلع 1 نعهرشع اعمهرا نيشان غر عزل

 ٍْ ًاانهزعطعزةمزانر ه]صِم ثنءارل ادعؤللا عمربمز اًسالز وره ةضإلاا مهبجؤلا 1 رار عل لاننف ا

 | يزد ضر زك زعزنؤلا زج اهز ههررزعزج نزع 2سزجنرال اكون نيل: و تضارب تلاع عما

 سس ب ل بس ب سعبس



 |ةشرلع ةلظعيضرزبازع ةزيلازعلع © كالا م هج ) مؤ صه رولا هنزوكي كازا اًمبافرإلناككت ممر م 00 انك 4 1 1 3 1 1 .
4 
 فتيلزعول اكل نغاناثكك بلف كغم دزاكنا نرالا كام مخ ارش دايز ةيزاكان انام مدرع اش ل ا راد
00 

 | وموجود لل الارسل

 82 دل 2 7 رولا ينس

 1 ول ق ل رلاد واد ثرع ا

 0 ام نكت اكسو نما

 ا راس ساس را اال اًضأ سب لو ورطل ئسر اكرر
 ل

 ورعلا روك د يرو لوب

 ثيل عملا ايلا نع

0 

 نش مروصت
 وعلا

 ايان جزيت الاطن غال انوي طال سجن اباجاه نلت[ رئلش د لجدز عيت طلع هر سو اشم انني وعر از ديم
 ْ |[ تيرنر دس وبس هسسزد عوضا نأ أ ظ
 انيزعن ازهر أك اب اجو )غال 1 ماعم را اظضامح كيوت افرع ةزارل كلف نرخ انه مدرع | أ ١

 00 واكو ضال د ]جا اورمدا_جالومطنبناعطلسالو جزجلادا جتا ماجر زعتلاخ
 ار

 ْ لسان زج نك عشااندنجلا» ج2 ازعل شئازإتلا اندجا فصاعدا زانسز رب دع
 ]دوز ار لرعرم سل لع ججز اسم قر زر ازع دير اهالخ زب عرمان عدا زعدا نمل انه تسد ]نه كهتدل شن اكناد
 الابار هع عودوا, بمشي غرانلةدارانبزعز كتر
 هللاخ لزع رمل از عزاب نعوم اةرب بي ظزع عزيز ل عدخ انعام مالا انهي جبل ع الد اها ضالر ربان د ن] صا ذذ

 فييرا الز ال فنالف هداف يو با صفوغملاو لإ نمل سفرطن رعد بالزاكم كي لارا دلل )تارم
 طاش رجل بعل !ناكافا لاف )تطلع تهمل ديلزعر عاب زعاذب اطجازطجبز عرج عمازب ازجز ]يعزي ىو زعدج نعدانال اني انهي

 : 0 عا عياد وعجم ّرلا عطني زيد ضال ف مدْنممْو باطن

 | .تارلخ جزع تيبس اوال ملغ م علا ةواّصل اذوهو زين جلا ءنوك[ منازع أانم

 ”عوورتم مدل يلم مل نرعيرأ أيلبرد انزين ماه تلالوفخجإلاشبار ااا ضل زسعسزعرلا
 ]] سوف امورجاب هدرا لالا لات ماه سزعت عما« نط عير 5

 رعدؤل شال الاف انما ةدإ ةرالز زعم اكد أمم تك دال ضف نشيل اتت تيدا |: -

 ونغم راضون اخزاننزب هلع ع أكان شع زلازاع بان اكو شو. ب
 هنأ تالا انف اهم ؤتلد ان اوبازطبلا مخل اولا نابلزعا لاكش ا ماانلا شا ااتزعنندالا اكرهيكوإل الا لازبازم ان

 انزال طيز افرل نضال نر ”مل اول اغلا دراعرلا لاؤب عال ثول ناالإ)ضشالف كال ابؤو انو كباطالز

 ررزعأوعز ماعلا سمعت اك« مل زعز نحل رس رض ةدكككناوزكبتل :

 داعب اجار نكرم ذالالح هموجير بل انا طف هركتبول ش باقل لزب اؤ لتلاوة صانع ةرالذزع ع
 كيالما امِسْغاف الانا نارا دال ب ئان تطبع تيارا اذ برع لعزانالا

 دزاير نعت أك حي يق نالا هع كان موكا يا دط] رب كلذ مركوف ادا نا نم
 :ةزبحزعزلا ففز عزب حلاسباافل اذا "غادر ثوري رمابالل اذ)ت/ابلع درع رع جازعز بلع جوج هيلا ا

 1-6 عرج تسمم شبان غال ذا ةيلادلل اب, عل تلال عشرا ع انل اسال هيحيزعزاكسزبا | نم
 ان ةقافلاف كييؤز غال نلازبل رجا لاب لعل تراب شراب عاب انامل ريعان ناءالزل عز عبس ومن يزدونزعتمم

 ركاب رعمداذفل انكر, بلم زالازعزلان ةفوباز عزب حل ازعرتج ازعز حم انبي ع تايب كلذزمزكو هذان

 رمال امافلغبلا» دريزهاو را لول هانا مالنا ماهنإا الباطني لمد زعإ تلنرم تراب عابانل ثا ىرتبلا

 ب 1 كلانا لبا راش زعل عدغ زعزع زينتا كسي وزال لكلا ؤ
 ل هليل ماقتلا اغا رابع شيلا طناف ةزالاواهزع لب ةعزعز.تزن ملغ
 أ يوسع زعل زعوعشس تهتم عاب الاطر ار ةينص نواب رعت الرا هدحا

 ايش ز لمانن نين دبد ير مل . الافران فو فرانز اكالاف انروعس هلرإ نسخت ] نع

 | الملا يالدر و تالو نبت ياا تب ةدع ران ايا: لاك تكا ”اانخا
2 
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 8 درو ا را ل ةفلابم امإ دبا ساطي جلا ل راسي اسال

 مر 2 : ارد ارباح رش ابطشدمجانلاشلا نوجد :زعزاكسزيزعزاننزتعزعت اكدبس اكربسالفا رز نال هوس ساب 1

 ا |( 7 0 9 تا وجب شلال تالت ادب نبسنل جة وزرع نباح كر لونج انف يضع

 وَلا ماهلاو: اجلا ونجمرساباللاه انما هلع سرع دع زعبه هيبه دز عر بارع عزب /رعدج ابدع 0

 اس |درؤزغيل ادار نبل بكا اهرمر انزع معز تميزت جاز ةيجز جوعلاو جيمز عز لا وزجز ع وون عدلا ب7
 رندا ذم |.( هالايام ايتلالجاه هنت ابحانمب جماكا تلاع كتم مع ار "رأ لياليك ناوشلا زج جالا

 < ضودلانانلاوند [اط سو يجو كل
 م ص لحلب كش غالاذ نجا الهبل ط ارو بص فش اثخلا و نع تلاع شرط عابانل اش رلاددانز عر عبو

 ا 00 اا 1 1 1 1“

 2 بزعم ”ل م غاف أهرزعزم وش ,«:كداصاناوزلالجارالإ ازال لعزل انتل للعدل تمانع عاج ا: ضن عر اعلا

 م . نماشمز عكاز طزعرجا اكرهك: ال ل ال شل لعامل 1, ةعزعرجا

 كر كس اكان نهطلاثمأ راش تلال تفدابع يلع رع يع لاس

 عع انغان اكن اكرإإت رض انابدإوناكر لكلا كيوب ماذا انتل المها هيلزع جزع جزعدأ جزع

 ظ دال ذب تبان زنط زينك عدلان ترالعش ريب حاز لعزل
 دباب تاع بالشاعر أكربر ناعيا تمن

 نذيتزعة ل ازعاج ع ف تل عين للا بس نوط رب فان ارا بماسا كنان اكلالسش ل بتل
 اعمر عوباذ افلاة لالش ازعزرجزعيل ةالادانممالا! تسيب شبت طلاع شراع هير عرب زعم زعل غشا لع عوجا
 اهيلططومالارثلع سلا طعون اللا زلزنملا ةطيراض امل شل الرابع بي صاف فاي نابل غاف زوط دلك لزم كيو كبالعا

 الالام هون ظالم سلات ذل ناشر مد »كابا بةداشنب كرام ١
 روهإ كال لل جولماد دنوبلاوز اياز استرا انهؤإ, لالا نكاد نسال الد اهنوعالا رص عماللاطض

 0000 ناو ال باو اا رارق دما تس التت اهيا ما ال ملارثبلم سدا يلا

 أنتو الر جرة الكل نان )تدلع تربع ناز اذإنطبل نعدانمال انه م مط اظلجوااهلضر خفاجي
 | رنلاشل )تلال نويبخززضج زر ط بيزعكهازعتع اكدنإ: ئملذإبإ م ,لضن

 ١ افون لوا بز خدركردلز اهرضمإلف ةواص و لح دزاكرال نعي نكرة واس وهو كا ذكر للضرر خو لبسي اجدزع
 ش بوح بسب درت عنبس) خب) انبعتش نكمل اناني شمر خزعل اولا تسل نغفْر ص زوكناال 2 اوبر مس اا

 ْ مثالا صترخل اة نجا الفيم ةراسل ار نشل هذ اجوهر يوب اا اننزخزعشلاشااختمجزب طعزع اطل ليودومزعد خا رع

 رططال الاول ل غلذ يس مر !زمز اشم ناكر ا درجات أنزل ةرنسلا ًائايهالش ' هاو ماحلاواجاجترلاو ةرانل زعل اشورمجآص

 يزل ار هربت (يك ردن تابع ربخ دياز بلزاك زازا ع اوبنع كب

 نعال زعلان زعزع زر نبيع تح تميل نك زماننا كاهن للغ

 دتلاةلعنيتكارلا جبل راسب بر شبة از نما كلبا ممل الذل فر ل اعزب ؤ
 [ابيق : نزلا طر عزز تبزعإ تلال ءمهرات ا ,اذلا شله فاكمال اهريزعنازغسز عوز العزعبنعتب

 6 متاهناناكانط م

 ادق قل غادر )جانمح :لعرسا ضفزاترمإ 5 ”اهزهجزان ةدرالبل كيذح راقي ؤ راج التلي طسوءاملا كله حا

 1 أدر ,زعربرسزب 0 نحيا زعز ضم 6 اعزيم لا بس كارم كيلازغااللاذ وضدد زلم 2

 وحار دوار 7 , راو 0 اخو اهيلعحاذ هربزلْمزخأ افقد دغر زعتبال كت ب الز ازخاجتؤا .كللعمه ربل بالا
 بس



 ذا يافع لان
 00 210 تب

2 

 لانرزخ زم عشنزعا تلال ظدلع ال ناش ناكمالازامان علا نوانهز بع جزع جبد ماما ثمصأ

 1 ااا وا ا ل وو كوم نال | 17 نراك
 ا 0 ةرلرن# نعم كل
 ازاؤجضمو روما اذارضرلا شم ذاؤج عمز زل زمشم مساهضرائخال ةهزمدافل نلبس باتا تار | ”اانتب 3

 | 22م انخاز إدلال والمس تلال دالدراكل انهزم 0 باقر ار اخيزمدمبولملا| أت نا لع ْ

 داما للامن لاننك) هرج مساع سال هاجرت عرقا 5 نالاب ايانؤكشما | رز يف اعل
 دنكتك[تلابوزانل فخ وال انا ككل !ؤ تالا بكا ف ضان اوان صم زجل ]لادم فوبلا| مك 5 ا

 | كرا هطلاداجيرتملا» الاكل ضع )لولا ارض كا: نكيدانكب كيبل اب كارب .لخأ

 أ نامت رطبا د١ مانو دس محو إب راسا أكد امتوزطان 7 2 0

 عضال بيرج طعزع زعل زعزجاز زعزع جزع ز لح ايري ز عم 3مل زعز بف سم قس زعزع 5 |جيبأ : و ياام

 فاعلا لا الدعوي ضاري ادام اناا مومزعراحا تسد زعر غمز عريب ازعررول طنب ل رم

 الارانب الدؤوب الو ضخ ان نيل ا هواطإ طمني انزع النائي جاستن طوخ ةحز دش كلا ا

 كبارا زج تح نر عع له زعدف لابس كيل زعزع كاذبا وطعن ع ْ 2 17 رس عت

 ةرتبالل اذ انتم اح عابس ماش و !بنرالاملغت لسمز ا اروعزهْ لاس م 2 و ل

 مزمز راجي زئمادت زد عشللاب ار رعت أك شل عاف زعا نمااكءرضركو | لرب ا 0
 | دبات مؤ نا ماج زعو تلال هيلع اانلاطلاةنوبمز هزانعبا نادال جخنانعتزع | ١ ارصدر نا م

 | ندخل 1 رم ا سسسستلا اع الوم دروع زل اد

 ١ء اودع خلا رج اضااناضنلاطنذت ماج لب صلو ازعل اسال اف )تك ءانع رع هلا اص طر 1

 هيزاضز ال طوضذ واشار دم اش طز احا هيض سطس 0 4 0
 زو)لا بز ماشهز عؤزج د .انرزعب اة بعز عز اوف صزعيز ب حلة زعز جانب خس بردابال د رن صشو ل غب عزب 1 ا اج

 ميزع لعل زعزع سسيرمادر ير دلذ طسسزاجاذا لاذ دنبملا طعس عينا شل انتر ةهرإرط هازعز سلا ل عما[ انص ٍِ 3 3

 رانبير سو خبل دج كم دج زعلان تلهب جازي ذمج ل ل 1 * 3 ا

 اة زم ا:بلل غال ةرانط لع حلو ربط دوق زنالفر لا ماده وطرب انمالالعدسبل ا هسجح عجل ند افا. باالا لع 0 0 9

 منيو نال هذاننلز ناكل نه ابوجدزعرض طرأ اوال هلذ كبل نعرماماجثراشلاواطل اماكؤ مابي ؤنناك |

 ل ل دما واما يسال
 ةرصترلط + د ةااوهو راو تمل تدارلاو وياج الوأ اننربال كر | نيرجاللةدعز لونان بالطلب 0000

 نقولا ياش شاد كم زنا راجلا )تلاع نمر لايزال زعحا سم نع جازت بسب
 متلالعشرل إن انعمسل رن جن ىلعلرع جلدي نجن علان زعز بل تس ايديز ني زا مالااةزبانجزمل شالو
 انانلاطل واخ هدا معز اعز دأحزعزإللعبنع تب دول ئانفلا 2 مموج اهلج ل امثل لو ةواّسل شساءالل وم

 زو تس رز, زجزط ف طعزب سبل شبرا تاب ثاف اراض عالم تيم
 زيلجو اعد تحال ربالل افلا ث رن ] ص اراك له لعب لعبت لع جرفعجلل ماا يبازع

 ١ ناتاشا لل اونؤم مؤ ودل لنسب ناش ”لالعهراغملا

 رخازعمخن طعزعسزب تروس زعورل ازعانملا ا ىفالا مال لربات ليل عم حلا اندهؤزح اخيط يرأس

 ا ا ل ل



 ا 2 - 1 2 امام

 د *اياعلإ 7” ياك .نلكاو ريالا اهيضمي داع نايل 0 زالامالاثب : اليو اه وغشو لولو

 نادل 5 هنت ان اعرعر اغير ير وا 0 هرج لا ةرايئطباث *وغمرذد هلالعو
 باكو اكل اذ اطثزا | نعزاملل عطب انغالةصأنلةنلن طا دابإزلاب اعمال اةؤخغالمذ تنل اول اتالع ههرطعرإللا انذاه الكا

 ب منش ورشالا
 لهاا ايسيومج خانم نعرللا شال اثات عا جزع نعت يزعالعل نعناوفسز جزيل لزعز اللب نوع إثم بس سدزاوفص

 :عيضب هلع لكيزرعمماطل لزعز حم ازعنابازيازع هب اثملا بسر بج هز جفن به وزع طعام ل عدستج انتو الداب

 |(مدغتا جب كبوتغاةهبي د فانز هبا ءانورملا نشغل دوعبلا كل ]خاطب لازال لا وونمنج ولا

 | افيو دان ره ]عل شل عشب !تيارلع رن عو باس اراضال المره نب تعز ع ورع زمب تب سزع ةزج همز ازكى زال زع
 العا طئسالارزجب زدنا هايس النعل عني اندجتراسب ؤضول ضن حاطة زارشالةمجح امانا نوب ملأ

 ملا دول نما !نزعلاثلاذإتلا اع ونوم خؤع عج طع ارسل عت تسمم الذل نأ طع غفل
 :لاشولازغال كبالور تمالو ثيل لع نمل لح اذراحصذ جنك عمل كالكايال لاه مءاش هيل الو رمابإل لاف لعمان 0

 ا يعل ع واما اضن هذ را عر بالرمل نبل ماو: ودشالجتيزع
 امانا اف تال عشرا ع .ازعوازررصردوب مكب زعاع أول نيف ٠ ماردجأ 2

 2 ل بوز كلكم فين ثيل زاو لكل غافر عضومنوطوفزاورعشمؤم فرع ل شغ ازؤكتمن
 زتاع ]صم هعبلا طز ضاوفل خان هناا اطال ماسالا ايزل بس تةازعبلاثال تلبي لانزكلا, لام مداخلا

 يمل عب ”لجزافج] طال لاسم بك يق شلل موش ةداهيرش امانا

 كا عونهذتشملا ءارل وزر وكلا موي زايد دير رددج لما دروع مج هيويازكاب

 | و ام ةعرع) هسزع7 نمو طعزعر اعزه راز غمز ةعزعراخز هر عزع زن 0 0 ا انه 2نادورلر لال

 8 بو كيسي از لسلام يلع طرز عراف لع ةدان ةودد كاهن كلج تاز ادلة ضلع باندا
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 هكلؤمنسدإ اخت ابش بام نال رنا) ترابط ةرلع بدلع ةراثؤ رت كو ددافيرشم حمار ني ]سير سابالالاذاةجارجبلا

 هيسسيوبوب -: سب موو

 ب او دانجمردو ةمدنك وبلال دز ااأرريمأك بزل انز يكن رايلي تابع شبع نبا

 لاا شالا عال مل شاطر شن ان از تح كانغ اذ لب غروب بو با افرق عاشنل ابحانم عنف وت ورم نصا
 را[ ماشه هيجل ذؤمولب نوم ,نباداانهل افيو وب زمرخلا انه) غ اهدنا جرا ح] ص نارا سا لاذ

 : 7 ادام نانا نر ينير نغان ياؤ بالم اذان ويعم نروشالا اذ عاطل نعت لعشر طعبالاش

 0 اما !نغترلغ هلزع)نطفل ازعر جازي زجز عت وزن حم از طيرطمم ا هيلز عر بيازعد واجر برجا تهزم ا هلزعر فلا بس

 ديو يس حكت وب هاد ببث دي ضبالو لخرلال إكك زال كتمال رغم دب ةنؤصال
 7 1 بأ هكسنِنإخ نطحر ع, العرش ابانلا شااثمد ازبار كد رع دلرابملا نب نجس زعرور مز وطخبز عز جاز حسا

 ْ | درج اج | ركل لالا اذ مدر دم اف شل ذ رلكو لطهي قضاة انكم رك تدهور

 5 (© ماكرعرنلاهمذالا 3 1 ب ب يي سا ذم در نب هنن طف نم درزن شل هللا ءاشنا
 | اناياورط نانهجردلتلا 5 0

 در دارفور زج منجا تأ امض عنج رز 1 زعزع كى انامزم شيز اذا رلكازا كا مسج ديا
 ا ل 508 و الاخ ارمإنالفإ لانا لافن يزد غاكاظف) افز روكز عطا ولا فنك العدل امرا الع ةطرإبع

 - 2 بسب ل ىذلا»

 0 4 داصنر رح 7 م رح ببرج ءاارا حيض ل اخرس 0 |ةسؤس مان نوكل لع .1١ بص يجرال شم نام لش! ار )ضبثد ءانارا جة زل !نالذإمغاذالاف ءاززضزوكيز اضع

 0 مهجر مدا

 0201 ق2 ندا تظ اك

 : امناتو نما اذدِسَح 3
 5 الاطر انلا

 مل متيرإ عاب 1 لاذ نام ترم: 0 هر اخ رفة اللام ءاخإج

 بهز نادم :زؤجزمسالا اهبلغبزا) اف نوصل مج هرج ]لكأ ةدال زري م نأ اع

 عرار انه زر مور: سا غانم هرادرامل ارضنا بانل مزتسإ عيب الو راه انيق ادشال اقل ضال زالل اف بارسال الزرع
| 

| 
 1. ا 2
 ْ ب 2 يع 5

 1 رمز رمع
 ا 3 كت

 ا 95

| 
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 ا ِ : رص ايصا نم
 )ص هلو 7 أو نيرا ةرامف ل حرم
 دع _ِ هل َ ند

 متابع ترلعإ لوا لاطلاق نان زب تهرابعز عدل نعحا .ازعيعس بسب ال خادزوا ميا انه الخ نسب ا و : راسو نب [ىرسك
 دزصإ اع هتدإعوبلاظفبةؤص نالوا طع دز ز تلا ملاك يزرالءا عوق ىف عاف اخ ناد 1 ! 0
 6 ْ ' نعرحا ب, جم زف زوو ؤ ضر اما ءالؤخج م انش ف وره و هد هادا ارث ا لن اذ كلذ جازم نه الد نيو مما تثيىلا نول ا
 نرخ ازور هد ثانخارهدرنوجلا اهرامات بال لعل كلر الع هير عابا شلاش اذراع زي رعدالبلا هب مهرب ازهزيحلا ٍُس 7 - ل محرالدإ

 1 لاا إب 1 م 006 5

 ربا زمجاذز زكريا ةنملعزمزاكو ل نال اهنا ءانثاز ملء نكد ]ملدا نل اسيل نعزشن اكد جا ارا || ان 0 34 7 7 5 6 7 دأإ ًبازول 5 ياما از رار دل وازع خا ملال 6 : 1
 رطخز نيم لطف ثلف مضل ذم لمان: رو باطا|تلءابع تبل عوإل لذة نحل زعو يعز نزع[ از ةعزع ادع ا 6 مدمس نسبه

 : هابي 2 1 ب واس رحنا, ال.الا افلا ضخ زا هزيل نا اذا دنع زا اص 8 50 02 1و ةماكممس_ مرا ى | كلوز ههنا خ زدت اهللنف مالي جورثس مات ةطنادالحنتالس لها نيئشاتحز | | _ لسير از

 لال نغان النر فرصا زم شو باطل دا ا ياما اوااق وتل زترزع هز ازع دير انجي 5 دكا يل
 يلوم زعاننعاناع تلبي ر نساك زعانف نع زعدطس بسب ركن الفلا انناال | 0 2 "1

 متاع هشبشغوإل اخلاق ةراسما هان نم زعربابسز حلا مز عبكزب نع امال اذهب بسم سابال اف بتول! ص ًانعأ ثمر 2 نر
 :ذيخناالا امرسامالا انج خو ابل صنم ند اليمن نورد هنولك مهو يلع ل خرن هروح ةعراشعملاو دويل اطل اخنانا ىوارلا اناا و ركاب نأ

 المل غاانلا شلة نر مزانز ءعيعز انزع كاع رضا ة عزي جس نالذتعل نص نم شير مدمس امرأ
 مجدا ئلمارإز مر ولعن رجلا انه لع آ راسا مشط تلال عبق شل اوزثعملا ازال اهضراشمو هون اهلج وعيت 0-0 أ سرنا برلو اهلا زل دعي نشل اذ انلحرابخال بمن ميرال طف ؤبإجضي متابع ١ مخ يي ا
 منءلؤتز الولف ل تلا ةلعرفع جوا و ممل نعل 2 ل ادد ال لت لا عهتي راج إ لوسين خالدا اتل العا لالنمالا ان / تا
 4 3 ' 0 ١ 3 ا

 زود وامل اكد يري ساب لقنرانخازا دعي رح ا لوا اكمام بن خال ا فاز اك نفل جيزخ جنتل ام لجرفجج ةعجو الوم 1 0 5 ا

 انافطل امه نورلو لل ايجي نوللاة دال ركن الط زإمالكانطرمف نواس زيف زاد عطل ادن ازيا زعطحل ان زوكتا | 000 7 0 ٠ ين
 اهيلاوعبب لب مها شلع قادما لفرطتحال ينل انهن اهي اهيطر اهيا دقني نكت لوالد مأوعبال ةردان. مؤ ن0 كمر نأ ا

 ردا انهزم نزع اشورل ف دلع ممءاطزال ارخص ن مانا زع راش ازكمالذرب نهعولد ورجال كتل اب اباصامممالهجيز صا | يأ فلسا ل 4

 | هزههرات ا, ناكم هز زكتبابانشا مزعل سرايا طور ارتد زيا وماوارداتسل اود دساوب اطازكالام | | ويب هحلكباكالا يو
 | ةافللازميافملا لع دار د دزهنشل امر تاملا محلا نجت لوك اج دذؤ رخال مؤ زوكرز نعالضن را

 باانبالا يوكو مالزال اثنالشال الدجل زير الع تعا دلل نر عرب دز جت انحبتءاجاكرغللا ةبزاشملا نفي عاج ١
 اثق بايطنسالا يطع ابخال لو اهم تلال ااه تول الضب ؤجيرعزبالاؤزلالدال للا بءاهييداش اداههشسكز | 3 07 يل . يزن
 طيز ثنو ةواسملانوججال رخل! ىشم حبي لاق اهينرافط, كفل بح انهؤف اانا واهي وطقم ثنا ةيطاوسلاب | | ريا
 نعنيل جنان اذاناتادرثاطابمؤ نذر سلا داهرش لج رع شا ز الغيط! سة ووش! طزتاف | 1 7 أ
 2 وو. ل هوا وام لك 0 رو ا د 0 0 _ : 0 0 ا

 هنااا ثمر كال يول زاد اهمةولَصل هنن ةرانم جننت اة كيرف ةواّس كد اهيفرمل راب دابخألا رزان
 ا 9 اهينمر اهياز الب هدامز !يلاانلهرازخ ضل رك عمسمراشملاو عاطل ماكر دار ع 1 1 3

. . ١ 

  0) : 0و ا يصل 0

 1 ١  3 7 2:نازنمزعال تاز ةرلف هن ةفوزع عز سات عرج زعرغس بسس يزعزمزفنل اذ غلب ازاكزاد دع غلا | اص
53 5 6 0 

 كم رتل اطر لالج نعوذ بام انؤنبر لإ ر ثمل رلتل اع شب ع وإل كنا ؛ ازعل | 7 0 ع
١ 

 3 اعدل ع ذات

<-- 



 شانتي | يني كاذوكد امان ؤزردعنخ ناكاذ باللفظ اكم هنأ ط 2في ما عنل اعضول اذ أطبلتلا

 كباطار اهيلعل يذابلإل ةرزع عيزحنا لتلرابلو جو عمدنكا اهتيكرعراجنرالا 0002 ٍ ظ

 "با ذيضيجر ولج مزال اذ ارسال لاذ رلب ظفر نيد هزل الاطم كليو ثباطادار زجل شطد دذ كاره تعج شلع وأ
 85 اطر عزملا كنت اوزملاد ميم !زماهيل عامر اهيلبثم اهيرضرالإ حاملا علل ف# لاول حال اوزلانالإ مط هي وألم

 لاننا | ورضا الاخوه انباء اهوعد طرد غد مال دام طله وسن عاهل اة نك اهني

 هالي سر ل | ..|ةيلعو ورع لخضر هان دخلالابنجزاكمز نازلة تعزعراعنؤص عزان عزا اجلا اكوا
 6-0 ا للان انهافافنرسل يب انتم اند داق ةةرجازيد كتيرا طف نالفراهؤ نازل ازنزبا لطف لتلزابم

 | ناكسنبازعزانسمزيد تزعل نزعت عزل ع كلش كرته لاطفر بمآ بلت زرت هدم اسهم كير شالا
 راكان رخاء ذم كباس انين جننكرال ل ضول املس الولاد ةررنع اذ ًِليرالذ سل! شدا هز تحل زع |

 | لي اطيز ءاملازم يخزن زعل تلاط هر غاب ذل اش نسخ قل زع باند زب لج زعر كلل اكمل سالفافاج
 ْ نعزمللا بسب اكن اهينجزا طب رضرال اذارإنالذالاهرطب هن ايون هاذ رمل ال اذ انا ربلعرماد لما رنمإ مت

 | لد )تلاد نحول كلالاف ةرالز عز جزع داو بزعؤيل ادهن ىلع دز حل زع فوت رعر سزع بالعمل ط زب
 امام كر اهرذشيز الا اهيا لال اذن اهل نخاع لهو ه ءوضر كاؤزضغنا انين رلجر شخ الف ةدزعدعطد
 |زئالجنانافن شيليضن اهني ازال ماغدننم هدص اهلا ءانلا وز مملازبتلابديحلن مر ليي لسد اغا

 رمال َسد اصبر لن اذ شزع دكت لا نلف زال عنك اس زعبس لا يكت نضل ازد ةضولازماغ نع اكذلاوننلا
 زب طغ حز ءركزب ازعزاوفصد )ل انضض زعير حازع شمال انام تمي ّصدأنقونبو اهم لاذلالاذوتضولازمهغر رده
 تساراللاطنرن ةولّصلاذ ل رهان اثر ضرار جنس وزن دنع طبات اب شبل عال لئااةوبعولا

 تير يب سجل نجالوه اكشن اهلل م جرم تلا لورزذشجا بادب اف ةداث ننكر زعناؤتسز عزب لا
 لاق ملاذ رن علا لولا سيلا زنطزعبا تلتهم الس أحلا ناخب نواعم انهؤرخ خأ
 | نزح ةعزعف هن زعدنملا »بسب رطلا ءاغببإاذ مخ حل اناهزرخلش رج وضم وأ يوتا طلا زل |

 اطفرعدانعيؤ لا كورة عدناؤنصز عوج زعزب تح ا زرقجز عدس بسب لج زعن اف مزع تحل ازعاج ازبت جز وعلا
 ]عرش بسس برلا الفرن ولّصلمثإل مزاكاذالاظدنئل ماشاء ئىنلانغلا دل سايز تنبع سرا ع
 يو هلنخ الو: منش زون اتا ءتدرإعرإلا كلل ةراثزز عل جلب زعلان مازب نع انزع تلال عزم
 لانا الع شراع بزعم ةرعرتمتتالبلا جبل مهلاعلا م اازعز تحل انة خزعينع تسمي رسامالل اذن دبل كبارا
 رجلا: ةزعي دوخي بمب بروي اوزكلا و ونيلفل ال كرته اربح هومز ولسنا لوول قفل و ةولضلا ياهل

 | هش ل اعزدكز رنا ندر وال ازيجالزاكانك تلا هيما سا ذدالةزجنعر طزعالابسايزع
 | نينه عز تملا عندما: ةمرعت بلاسم نلاقي سك دارنا
 نتالالةزاكانركل نر تلاه تنتج از نار ننبه بعزعق زعزع لض و غمر انا زخات تعزع عد
 | كلؤّيشا ام مزن اور خلا ؤككادركللاذ ذوتنلزل الشم دز ضن اكناورنج 5 بز لرسانالف خور واصل ازوجنال اًرعمد |

 نم هاباشلاش اركب انعزاففزعزب حملا بسبب باشل نيش زازا !ءدعتشكذل زيك كا لرسم
 انسأ| قدج دع يعز زمان طعنا كيس الا اانا الطالا اين كذاثلؤع تلال
 نصا هيلز زعل لا مزج فورم اج زعزع تسمي رمال اذهل اهلج ضارب اهرلعزوكتب كدا شل زعل اشف

 اهنااهفرريكد الا دجرلص متل اب ضير ول لف اربع جز طع فن احلا مزعج زعدشسز عجل بيرت
 يهل ويل الجزع ساكون الطحال ادن زب انجل اور طع مان تي اشراف يكدر [لبيرن!اللاةزبانب ٌْ
 0 درطاالااةءاّصلامماؤمز ةرايطلا طز نشا دعس ذو امص اطلعت خس بطر تاكاذ امج لعوا ورش اماخغس ادلع |



 الارانخال اء انبورمامر | ]صل اول مسا س ول

 اة زرتا مزعج أ كىراؤلا نضدال) ل شنان ملجة ر بشل ذباطص معا خال لشالانهرع
 غضولا كلذ هل رابلعل |بوا لول سجس )تابعت جور اناا ةرتدزال مكجزب اسد ةدافذز عزز جزع

 | اذن نزال زملاا عم ميز كد هني انجل كر | لبا يعزي زوك البال اذاخزاكم جيل اهرشن ابسط ناكرا
 فان ونرعنتل جسم نال عل نالانال عاططس لن هرمز يافلان
 رايز شلال مم اننا زهدي مدر | لمار مرا يدم شل واطول نصل هضيالع
 | هشتتكو قلن طالخو جدلا ةنركمنالا عضوا عرش لافت ارعراع عت عزت
 | كلوا لول ازماكن ذ عضوملاز اكافاذ اضرار لزعو ١ :فيؤجعضوملءا 2بلع] ص الز انادنطلاعضوم ارم

 | عل ةولمانوجالف يهد ناكودنشلا عضول رول رتل )باند ربا عضو الع ةولضصلاةعضول يرش ضرإ
 |: وزن اكرادعضوملا لل خلع] نال دزشلا عنضؤما هلل غوص اذ كانم كل نيو ابطر كانهجد بطر كلر ناكر اير

 ٠

 افيد غن زيوطرز تاكاذا اهي نوكمال نا ظاهر ل عر جلا
 دك

 هدددإؤ املا

 كن ابان
 رداكل اوكا واهم

 هركال]ضاولاد

 و لج ل سبل ملل ب بسبع ع ب ييييسج جمل

 ظ دانوط دما ءازجازطلبم [رانم اكرال اذ: بطد لهما: يؤم ظؤابترازحد كلذ راجل ارواب اطال
 | رجا جزع زعل از جز عب) قس زعبل بج اطل ياش رغم دي طا ماظدازال كل ذان ل زوخيزخماءالاف
 ظ اعزوولا وسل نر بلي دلل ةزوجبالاناوال يزيل ظله غل نعي ثا ف تر ااع را رع نطق زع
 ليا ون مجرم ءانلذ اب رضنومن انله لعد ضولل شل نررحز وكن نول اوزل لاحلي ثب اضل رمل ليعزاكر ادانكك
 هوا لملاوونسمل ارانب ب اضكملالبل ادن اكو ال ازعل ازبغلابمباضإ رتل زين ذيل ضر يسود
 ضر عز قرتعل عزم انجح بسبب عال اذهب بسم وقل امداافم د كيف مد ًكددالل نفل ةراحلا
 نوزججيب لع كرمال هلة ننز زم تضج هيلع ةولسمل التسلل ويلا اهيصيويراؤل زعل ثمان تلاعب نخاع
 | مهلا ةانجاذا ا ,: راكب انما هنا ند لولا |يبضب نرش ااهتسالرالا ةنميلااهبصيمرا ولعل سل انتل يلع را
 ايوان ءاما هبط ]بكرا زعل شا اللتان عفن طز عاعجج دانلود سال ىتومزعرج ا بسب
 ه.واسملاز اجت لهدزمل امهم را لعإ تال عه رل مايا نل اش هنأ يطل لع غم- بس رئاب ا تبذل“
 | لاطرنحلزع تلا دربنا عزع زب تدع بسم زعدخ وزع اشلا بسم هيلو طولت لالة نضج ذالاطفا هلع
 | ىةزاكلازر اتا« كول زعلان الإشراق رمل طبر تغنا لمن نان رت الوشم
 ْ كنان مصنع يرشد طانطانكر أسدل هز ليز ضل غانا نْلج

 الغلة تاز بانل ملا روتي بعت كذبنا نانا
 اي هيما ااا ثلا أ لب هلأ دم نظل تل طلع بكرت يارس ولا اطعم
 ه ىنآادؤدول زن صج ار انل|درلا هش مقرن نمل ال زكر اكورتجب ادااز/ صحا نيم اضل لنص قل طملا ام املا
 دوال هزة خطرها زلازل, ياذا رتب لااا رنا ايمن
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 و ٠
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 ا رمح خل مافي رافد
 كدر جل ةكزعرجلال |
 نو دوا د

 انزع عالاذل

 د!اؤ باءت ]يطل هدد نزل الذأ بال ءامز مج ؟ع_هركتالو نمط اذار دلّ الاول اورإلف شر اعف بس دويل ءألا 00 :
 لالا[ لنضالع فلس انوججامفانشن لجل لع تل اباعشمل الا نلانسر نرطقل نعجز بم رهو كفوا وذا

 1 !نالانبال ننس ؤلااع دنككام عددا زعشل شا اإل طاعون ورد يغيبحرر يزخر علازع لعل طينع تور ضال ,تؤلا نسب لبد ثلاث اطر طرأ يطلع بطيز باب زب تسمم
 ري لعب از زعبنع بسير ملس إل اال ذابالم الدداند كا ذل شيز بني زييزعد نس تسمم نال ]ميالغ سؤ بنسداللزبا تلاع تر ابان شملان يهد زجر ب ناب نزين بيسي شنت
 ْ هادا برخزاسمجز اميزذل لعل 2 مرا عواض رمال نيل ز مما ساماددن نإ عنب !ءدارلا ]حا 6-9 الاوز نك قول ]لج ضم الاس جزل نسل زعبل نإ طلع ومور ضايج يع

- 
2 
 ةعاا



 | متلي دلت طاز عنان يعرعتعمول اكرام راخبؤان عمانطر مايا, نيزك كميل فول ان
 ابر سينا بعيني اذابة رأسي ناز كان[: عز تيزالب ابا سمان نش زمزم لا
 ًاروهلطوهال لاظ ءابب امجايراشن هرانظ زمن ارجل ازعل لم تيرا لين عمال اثم الف رانثمال شمل ام«

 | همهنلادرانالمط نلبس نالان عربا نالوا سان سر الإ عبلة لإ كذز مرا لمرانرئ لسنا
 | ميراعب قختازعانامالا انهي او نالوهس هاخنماف مف دنهل ارا انتم الازيزهلانطانذرداان قرأ لب رار هزم
 مالا مضل از !د لونا عجاج |.نخسال لع ام مال فلو نظم لعاب نع جنس دانشاذإ را

 :ةعمنال تلاد هرب غي تطغزعسع تعمر ذل الل .3/ ا هطن دأب
 ا! زكا كرب نتعب يف تسب دية شلنا نجبلافؤ ضم كور ضب كنج وكب الا زك
 راه انا رخا املا لالا باككا مرو مامن «نل مزن ريميل تحن ورانا لنج يضر
 كيج نغاف نضل ةضاق ومازن مف مشا: اجل أتضول ٠١م أ وو) هزيل دبا
 الافكار هداك دات ناجي كراء زنك كا عسب يحسد امال كسب
 أنه ةنلو كرار زككد حزم [يلع) جل تار اطر نم كيرباد [طوجو اوم اذا بكي عضاو تما لادن لذ للاخت
 ىلا مال مر ااذا جاز زملطاماماول تلاع دال نعدرداكمل زميل ابطل دل رز كعب ن ركل فمن كم
 ْ التالإ يما اف ا اذادا اهي مالا مل زةرصر نوال | تضاذاد ات! نحن نزل انف اذا باس لكتراسما

 مالكا ذه نركز ضو رجال لضمان تل رغما عدن بلاله زعم انل ملكت فران هبا عملك نمولخ
 ظ دنلكلا زعل منعنا السيل الا ابونا عمزب ال اان اوأن موف رئانجلا هد تميز ج صوتكو ةولضل ل اطاانا

 انما نااليرانسزا موتا ]جزم داش سزب انزل يال ابسوجون امرا خ ال زم دان ولام ضيؤضول !بسوجواًماورامضالا
 زد زالونأ ارعا نك ةئل ار بلم لحال رجا خدلاد عضزم دبل ذا معد هور تلامهلعن اطهر تفز أ
 نكلونعاونجز الد خلط ن ادابعلاهعربلذرمشلاب طاح امك تلال عذ ايل ازعدرد اجمنخ ايالعثل يذهجاذل ذل طل اذرلالخ
 النرد ضل امال اوضلموه لوم ول نم عمال لذ شمل ابل ادام ا. باج نضال إلمؤ ماد ءاثابلع عري
 أرناطس د از بكمل افعال عد ؤغملا نع العدني اذعان دعو طال اذن اكان وزين !لءالر ةوناطل الع يرجع

 ةلمضل اول شي ال عزبال اؤ زلال الهرة ضنمل 2غ سل هغص ذبّصلا درر للا كنب بضخ كمالغل ل ؤش امان ملول ارب اغ
 ىف لاردنبلعياطاو ]فشلا تاضخل ءالن ل عزلالهزفز اجعل نبا هنا ما 5قفامل إل اها فساد عبإضالإ)
 أ مليان كوغرلاد خير ءانشبالا هاا اثمالالسجيتئلطنرا متل ملم نزل اره نيج ىلا حانتجئوشلا انزع
 عزز لجل ريم هب هكا ل انشد عال نت ]سؤ اغا داع بال اؤ زل الدال هدضعنعلاد عاتمإ ىظع عجركن اال أضر
 ه تغراوضعلا لو ءالإ صر ض حر ضل ار لّل م ملع عنز نيس اور وتعملا انطق غض نرخ اهيل وحدد ةرانطاغلا

 مكوجوب انكر هابل ازاكلرمال ضمت مش زالاف تتنازل مالكؤ درد ارمبننلل عسر ءالاهشلا زازاورج
 فانها ادا ازال واف ةران شمالا البان لع يكاد ينماد كلر نعل هبل وطغملاوانكد ميل ذة دراؤل
 ايلا ان اول رول )ضغمل منع تمول اضطالا) + سعب ايرون الرميد لف بل اكؤاسل !ضجو ةونمل سم ملف

 للان: اكأمد ورم ملعمت امال يسومعلزايلخال ادن م امل زعم يضل خاد عيش باز ارضنا اها مالك ضروع مس اهيذ
 ل ارسم عزا !لالدر اهي ذعش مدلل رو غرذ اضيف ريد ينل هديك نزح اهنلعد ممل اذعذلطأ

 اني كرولا لمدن ©
 < )حور ة جن

0 



 ْ "اقل يركع جافي د زعاشلا زلوم لعد اًصومخو ةلاااذ نشل
 رةانؤفم كراج لال بلع آما وزي كراواوأَسْؤم ةواَصلللا ول مغ طاذ هن ؟ظوجو اولا خ ان نعالزالا

 از ناش طاخنمل اوس انني نط كاان ناكوازلم 0 هاا زعالتجا راورطؤحز اكولف نمل اول ! تح جدرنم
 دك :رمل هضم غوها6 يجز تكاذاو لاذ انيزاوعسل «انازطمل نجما زال واتصل اور غل از طايل اءانشال

 ا اه اجلان) هزه نغلا نهورهض ]رلا العمال ةاملارعرلاش ثلج ةرارز يح ف تل كا عاإل الو كلل زرع ] ساعد

 | يرن وشمالا نام نما دبلاغمجو هاب اط تريل الفل ننغسالا وسل تان
 وتم ادرطع /فرلؤز الر نمل انلج لارج اال زد ا ءاملال شما عيت هنا ازرلاى الث ف طكراد مالك الاتضالا

 3 ١ از تبل ذم اسم عواد ؤمغملا ؟جؤرنم عنا اناللاغنسالا منكم اسلم يال اللاب

 مصاختسإ ضب منظم انكم ثيزيللز دنت او اكرضرال زم مرزتخلازاكلا ًافئان اياز كاان زم سا 0

 ١ درد كعامل ذم ”لملادد راو بالطلاب امد هز ءطاغلا ةدزعلا ءايمل ]مش و زراكمزم مل ابهرت ١ الازع

 ١ دوت موكزج ةهازاهددرؤو منول اذ. اولا الانا غم الواانهيوتجي انتل لعاب ال اذ افخال منك

 كيزتفلاو هدا زو خم زرلارغلع سال جوجل اذ ودل قال ازدوث ووعد دل اك إرضرال جدل كارت اوهرصصنان رهن مالم

 رضرال اخلط اكرلغ يطا فياذد د انجمرال لل ثا ثاورل ا ىياحلا فرامل امال رضع لعن اه از ,امارالب

 ْ ريلاكس دجال لجل وزال جاوز ارامل ززش لع هالكلام بذل اكد اكلي

 | 2ئجل اكمال نزدد تجب انإ اللا _.طلاورؤيطءان د, ربعصرم ليرخائاة بؤ دمتم انازمْطلا ةننإ!ع ىرخالا
 لئااملا لويز عيل انما سال اولا طح لا رن عر تنل نم جزيل ف دن زمزظفو ري ذا ال يزجب طل اململاو تنرلؤمل

 مس هالكد هزيل ممل اولا طف دال اءالل الالب ورطب ل الا بازل لنمو ءانيزمد ءاملازمد نهر ازهوساددعم

 رف دل لانا كراع هههرلبع هع تضلوا! ماطبزعزطعسجرعب نر دو لجو غلا 3 سلا

 هرذغسالا' عمال فر عج مغ ا ؤز شال اومويلذ يزايب دبر سوس اعضلنرم موتا ال اؤيضولا

 نيلادضاعرلاهرطغسالا غرم مرنم امراة اءذ اضارطحم اوال نانا نيك جا يزال عاف ايزمو ولام

 طهر ذعرعدبجز اعراض عيال بتل اذيز ةعزعن حاعتعأ ل اك نط لان (ماهوتعم اال 3
 نق

 زيبا ةنزلا ماب راء مشكل وصول هبا كمان زعلانين المدرع . ميضتج
 م + 553 تلي وشم ا

 ايزل اب س ءنراعبشلتلا منيل ثجلا ملوش ضو )شطب داذاداكو هنعمل ا ارح زل تل دال مد ا ا
 ١ !؟ذ - - 910 ا 0 ل

 جرالاضوارجالد جر نم جحش زنازبلال نب ةحراشالارمز جيناطشلاب رتابمشي عوز لانااةزع زبن ١ ١ كس عم
 5 ةداعرإ نعبر نيتدلعزعزوعبراظشزع حاز تيزي طماازتعمشسازاتا اكاهسددم هند |ايأ ٠ تيوك# 55
 ١ را ب 5-2 5

 بغاز زي ايهوشلا_.جزودأةضدر نتزوج نال نابم 5

 ا  :ناكأف اورد [كؤضو لعزل لام اهل مرنم لجو انك اع ةلرلغ تازعإ 0 ا

 1 0 ا

 000 لا نالاخارتنع 5 لماما هزم طع زيبا يناس ان 0

 ١ ةدغلاز زماعطن هاا اندر نم مز موصل كك 31 الع اربع رع ذب ِط ازعرجا ا

 | هولصلاروض هولاداغاو راسل طن منول ص هنن اكزاو اووضول اب عيز إل ةرزل اراعلم ععرط: او هد دو ثرط عمرو م لعرب ا ملظأ
 ا 2

 | بارا ط تاجرا لل كاع دهرا رع هلزع هرتتحأ عت رعد جز زي ازعنانإتاد ل هج /ٍ 3

 6 كك : 5

 | اهرررعدهنعز تحب اع زد عزب ارعر اغسل نعيش ثلا - سل وضد كرفس ال درفولَص 2نعمما ولت :
 5 كك

 1 0 مراسل! !هل فرط زم ' المال 00 دم دال لق لاق ةرانز ارزوعمحبزالا

 5 0 نال ضاككاء ضر مُعب نينا لل مبتما اريد زوكتزاالا 055 .ولالكد اذملا اندم حد: 5 وامور الور 3 --

 م تل للا ا ا 1 2 دام 1 | صفه انو ->) طم اوملازخنسز) ملون ]مهاجرا زرعنا لاه لاين وس خبار عندج ذَح 00 اوك 00 رشم الو
 ىو ىعل نمئلد

 كارلا تاجاقء از ا

 ورضا ظيتاو |



 ظ 10 .[8 مرطب جز صال روصو ارظعسال ٠6) زمول [صعمإ كوه
 : رقاب تبضسا داخل ارا 0 ما

 ... | فنانا ئ رتاج شرا هيلزع ارا زرع زن إ!لازعلل انظف عزا زدافو اون حازعانما اكلات غسول زمن
 ا هجرك ]جر ازعإ تلعن هرلعان ادلاشلاو كحلانهجزعزاكسز,ازعزاوهصزعز اواستنلا ضيمملد :رعيط )هوهو

 اغلا زانعز مندل لل الان ميكا ثنو هئسا عنز «رافظ زف م

 هراشلنالط لجل السبل لعرنجججوإل ثا اف ةراطذ كن عب حرعدأزعيز حلا بسم رنتلا انكهالوفد هرمصانالن
 سضلسر تك ازم شرار | ضي ذو ضول طرا سانهأك ةرارز ايل انف هوضر كل ورمل هر سار دمه عش مزح هربرت ١

 ل ا ا
 قايوهطلاهن ءاملاكرافطارع م ثان ويضر كلعزملاللاف أ ضو اناشلفللغشابعربلاللافإ ل ضاةائدادؤلغ ا ةوراش زها

 دنا العلاش لان تال عمرا ع جاز عربصم هبلزعز اكشمزب لزعزانلمز تزعل سر عرس ايدج اك دبل

 اشاد رع مزعج ازعتمع بماي اننا كيل ريغ ايا ط تشن را داك

 دعم اذوهر غشا ايرخزياث ول ادلع انوهدر تلعن ش دونم وضول اد عايطض ال لع هدئبال لعرب زعبل تل طلع زضحلا ا

 يلماز شمر ابجي دف نوت العز ذالالف لان مستو نال قوت لانل افضل
 بدم فز ال ءعوضولاد الشاب ىارملانرغبو ا مادواغل اثريعل ازعل غالبا در 22 ظ

 لوبن اف اكمل ءارجضال ل ءرداور غارت اكل ذز كاهل هدا انطنالهرلع ماالاد افا اان ظ
 :ةناؤفصزعن إو نتبلا نازي غزعز م اكن ضو بالالم ولذا ارش ر لوب كشر الزر تدر
 ةن هين ا.ذال رب لوس هند ازا انطغتلادءطنخل ا اهىزد اان انهن طنحلاو اطنخ زعإ تلال هت را عاب الاثنان |

 رداد دلو لا بج قود نال دبا [ك دع مب |
 الان الأب واغةز دارنا ثلاطعش راض لع العرج زعزع طنز عايجإل
 رانا )تلاع فما نعش زعزع كب نتعب زجر عر رذع امرماغل ل يمرس اككيرج منن هال ا

 طاب ازعؤا شلل بسم ولضول ارم ازانذالا زان ثمان اذانوئمفول ضلال كل ذدز اال مان الد زانمعلا مان العد

 نعدانلمالا انفوب بسب اًنتونب درس رجا سوهو مان ليتر وع تلءالع هدا ص ايل اثما اذ لع ةمزعز اعز عز بتحمل ازع
 خانم ثميمؤلل اراد نر طزم جر امال اون 1 ا

 لانا تل الط درا جلع صارم ب بجاد بعز عيب ازعز اة از طنب ضل ازعونومزبز العز عب از يزين هتك |

 ّط تجر ازعرشس عيبا زع مو لوف زبازعدشلا ب ضو الو ثلا لاو ادعؤماخ اب ايحاسرا م ريهد مايزم ]وعي لشمس
 ص 2 مدت كا كج اكل ل 0
 تضمولا كرح اوتو نمل 4 اا ةيط ظفرب عد ريق اهرب زج اع اعوان رعتتخر نعرف نسال اانهيا

 دزاةرلاو ذهل اكثركرللا 6 .ءضول اشم معا ذا اهخضلانني عز نب ثيل نفرترتع نال ظ

 ةرنرووعل |مععراز مو ثريا ا.نولؤمب اريل ؤضول مزمن ثّرح مول نازحال اوريرهوضعس ام اطوحو ران ارسم الكا

 امكان دااغاف ةرلضل/اؤوهو ساب فجر نعرذعاهنزعرلاس كاع طن رهجؤب دكر اكضاذ خلا كعب جامجال الواح
 ا مفاعل لاذ ضو: لعلهم ره دغر نعال طز ىمومرس مؤ ضو عزب

 اص الفرو يعمر ارث اخوهر مانزمذؤجب )كاع أ اطالع الع ع مسن ناوجز نع زعيبعس هرلزعرم احا زعزج زر بسم |

 اص مسلهإت الع هليرلع اجانلا طا قزم كييك عؤ جر نزع[ عزعنحإ عطس جس ع ظ

 رادار ميمو الش اىطخمهناق ونذد,لعزبلل ئمرلاخ وهوا مناخ لوم ةلناكلا ظيرلاجوهد تل
 هادغاتلا تلانلإز دكت ةنمزوكبا ابان فاكس مطر ع ز نضال نوكيا للعسل ل اذا ملتي اهلل

 ا

 ع

 م

 عواقب( ص ادم[ ١ ا[

5 
 .ميلظسو ا اع مؤ

 ا
- 5 

 1 تونز تبوس
 ٍ ةئدقلا

 طرت دال

 شان رؤمسنإلارخا

 0 "تاكو

 | يل الامان

 0 اذاءاعسناتخ



 ميال شرب عدملزجو اكل ازعل بدرع زب زعزإ زب نعجن زعغبإ لا بسم( لعل سهو اذ
 از جز اكزاو ةولّصلا دا اووتضول بلت ن اكز نم مح اطغتجبالز اكز الان ةولّسل اذوهد فخير لزعرامل اشم

 فر تلبالع ةطرلعوإل دفا كر لان ازا ز عع جب نع زحلعاشنال انهي سي: ةداغاالو وضرر دهبع ث زج |طأ نم

 علمت بلزاك ذنوتغولا خلل ضم لذ ,قلؤر طال 1 م اكمتشاننا
 كا الذ زعير ع داعي تزدان ان سبم كافل ئزماب ياا وضلال اقاليم داع
 طماناناةزذالاثراغلا مانبال نربعلا مان ةرانزاب لاف ويضوإ العز انظم او شارل خيل اي الات ظ قر

 دنا ةزيوج جناح شم ئ نا زز هن ومو اجد لئلاوزذالاهزنعلا | 0
 ار نرسم دنماركي ونيس نكاد كل امسي لنيل |رضعنسالو مثوض د زمز جلع ِِ

 : را هوووحاك السحور رخاز يطيل كنار كجزم ريزجبال تح ذس عل انما اراوهد

 دشن جالا ثمل نشمي زمانك هزيل شلل رجب بل انس الزان اهئ شل امر صحتر اذ اررنراه طر عومف ثلا كالو

 اه كشلانف عمار راتجالد كاف جب لان إبال ا كل غرز اورثرج) عومي ةراهطلاف

 طم عزان بقع نعول زج لبخزاصسبس هالظ از كلا نشل ؤطلا عودنتنزكا م

 ظ |00 لو ىلا اهل سند ندا وهرب للا الع دياز

 وكبير كيلوا كنان دبيان نعش ازبار ابشيم و
 رافّصلازع ماشا م ب اطنس ل طن ةر ولا ار كو نفول بجبال كاش عمر كلاش هلال ادا نم : ع

 لايزال اول ان تلاع له هع راقت زعلان زي يعدازعزب حلا جسم نعذابانا نعزي زع |انمأ من“ را
 :هتارخ ةزعيكعل رطزاب فكر عن لول از خزعل لهزبرخسازعلعيز سل زعدتم جبس اهيدرجب ةوضوا لي ضوا ونزل ح .نانيساارةناانات
 زجل انالان يل اهضعد انوتملا عهد حؤضد كبل علال انف دخن اهي. نظا وحطي يراسل دف لاف اتباع َ 0

 عفجش ليلا اطفونضو ل يالا شل انزع امنع نزع رش اجا عزب ملابميكتلوسفا جزل هيرب دج (انمإ © تتعطل
 الفعسن قد كد اعز بيتل ملجأ كيلو ةرالاا د: كولا, رمل اور ير ريو ارثوص 3 ليي 3

 غد فسملاد ادانلمالا»تيسب ان يكجز انيك از زعنكس دوالي رندا اشير حن نوكيز نمابال شله عمدا اان 5-7 5

 هيلة د عا عضال وساكن تاب هز ازعاج 5
 هن علتماال اطر اهئوضر علنا لانبالذ اوضولاند د ةولّسل نا عجان 1 تلا لعرلوب و عطتل يسئ لا ةةرابسب هيت ا

 زعزاوغصز علا: ضزبانعزابهتحلرعيسؤمخ اسم تاهل ابهان هوس نا حاد ؤولم ان د
 مله ككبقرلزادونخولازهنب جشم ثهرككسا اذا ميلا صرِفلاد نول م رسم

 متلادبعز حودزعزاةعزببلافزعلا ضر اعزوكازعدع جمب ازغمالا طعنت اخدجر ابوس * [أاط ظ

 :عز انسب لل عدعز نضج زعرا تبسم اريتمن ها طربال هل لو لاسر اال كلا ا

 سدرلعشاناو سرا يارا د ولا دل بم ّط ْ

 نقلل -نوجبزالا كارلالم لا رأارتغ نزلا لع زبر اندر سبانتؤغالأ ساد ا
 وهي غمد نإ تلاع شهرإ عب زععتسالا بج ها نعد رج عض اة خسزع اش لا كسب باس الاوا

 طعما رار عاع مرعي معيزعز ب ل لعز !ارالع باك لا بيتو ل ارز نخل انضر عه هفعرز ل او ||

 :قيحا كمل هون رشالد نرش ذزانء فما غيلذؤض ل ءوه ةنعراناةر نمد لة مهطءعوهدر جلا اذاذاذيم || |
 رمل اذ مل بادجي نح ري صم لن إو 'سلخس ل جرا اذ اوما تراراع ضرب ءوازاكل اا

 دولا دداعرل اصسا [رابلعهلر ل عاباشل اس لاف اله ازعز اعز عزب يجز عيس وز اسم قضوا دعب أ

 ولاء الررل غبز نزل كن اهترل نم كلوز يعو علا ا و ا ند |



 ام كالت ااهذخح لعب ازين عرشب نو عز عراف ازيد ازعببازع هيرب زعم حازب زج عونمل ادزهجزع ع اشملابلسمد
 طراز ملا دب شلل اكن 21111111

 اذه بعت نغم بؤ شلاهتع نع غاشملا سم باطلالة كرا لف نافوجوم امهالكو ةوزعل اذماذ هرم

 ركل باتش مرماعسألا لاذال ماونضول رمت ا هازل ازعرن جزع

 أطأ ميلا, انلاث رادو بيزريوعمرع[ىلاز ذعزعت عزب از عرغسرع ماشا بسم ابد عمل زم ورجل او عطخب ان مناد ظ

 ب هان زمااان رح زل بل بلا[ ةؤوازبا وش اخإ ع

 8# يلامس نوكا فادي رش زكر ا سلا شك اداجحا صلال اوتضولازملتسله

 ملم نضال الد! ينل اون زعط ثيوتمل اعف هر شت ل اوراس انرنادانإاررأ بسيون غنت هاا زيزك
 ْ ص زال: زباغ عمال كتيل زعرانسلا جس زجل رعبا ضيع زخحا انمئشال اندم ا كائغسالا لع

 ْ منولنو ءاطنل ماورد ذل اوهف تماما ىذول ا هدول اد حلا ]لحال زم جلف الالم هترلع هز عانب نص اضج
 ْ :”نوئرلاوهتئذولانادلولادج يجئنلاو«ئدواااماوإ « الب ةدائلال عناينلا هايلضا طنوبطملا

 رضسال اطلعوا[ ىذولاد وش ادع نر ناز هنزيعدلابطزاد ناي الط دا
 مد ب ءاودال اواههر بنج يرن هرج ردم مالك جنم ان نرخ و هاطز كل شل اول ازال !نمح يجز لاو طول إف ع زج طلع

 | مع هع ص ل يقسو طا كا مد ملال
 ظ 0 شلل افلتلااهلعزلاةناكلللابلع نبال صش الوسرل از اوجنسا ءالمهالجدز كر تلاتة زالاطغئىدلا] ازع
 ظ ٍُ ص مؤضول! فراةونملازعإ تال ءانرلانث اشااذ جيزي ازعاج زر إ بس” مدلل اذن رلاًمغرل اجوهورلاشدزا

 ظ ضب لدا صولا )اثدزادؤمال بدال ا ا م
 سم نالافتلال كارف لمجش ذل اذ ارض كحال افلجيأ ازم حرج رنملا هارب عىل نلف حازت راك ادبعس ظ م ف نزال ازبطعز عع ودوم نعراغضل نع غشا جسمي رما الا: ًاضؤامنان كةوضوا )فلافل از !نجتساررلا
 2 "6 5 ريل لا زي زازا شجن عراق كعب هوم ربل كلو زيلع دان جرطزامأ لخط طعام عين

 رو سوانا ين زفف ةوهشبزمز اكز اذ اذ ؤضول لرفعس ”اىنلازعإ العرش ابان كايرو

 ظ ا ويعم جب أضف وهي د ناكاذل اطمن زعاتنا را بانلا شالك عطل نع
 اخلاوه زارا شرك .( .. | وضولا للم ئنملا لاذ ةرهيئرر فز موا ةوهشزمةولضصل فوه نمل را ازعإ تال رتسحلا اناس اة نططيزبزسيزع
 0 < || مللرالاتلمنشن ال ض ذل انلغبل سال ازا يرض قراكالا مانيغشمال د اديه مزنه دكر ب
 0 0 0 :امال ناو نو صولا كفر وخلا عملاق راضض شار ايخالا'ذمرذو وهزم زكا اكان كترازؤغسال العا

 لِماْرُم ْ ةلزعا م نموتضرلا نرماذ متالع رابع ان انلاشلاذ رومعب جلب ازعالعل ازعز | ان هزعز ثلا اكيجدو اواو عز عانتملا اكن او طال

 0 نعإترارع راع اباوع ديزل اك مابا ازمشلا ذآ اضْؤسالانالبرحود ةولّصلالام اندانقولولإللجدزع |

 0 لاا اجدوريزاسوزنا بجرم قويا اال تسال ةرأتزتلالم
 - جزع وهل اؤضو مز ا نلاولافلَولاةرب دم رجال وصول امض وول اوزننل !تم جم ئقد 0 نمش

 ا تب افئاظ وم كلوثلا ةرير دزمد جوز ل خمالرذ ماوي ازم يتاكد ان دجو دول زمتفول الن رسب فاالؤم

 : قو نلعنقمالف زم ذابالم دولا اذخال طعس ع ةرنس اوبل از نفت كسيالا 0

 0 ةزيزم سلو ذذاقاكلاف "نطرح انعدشسزع,سازعرمول ذنب ازعدضملا بسر لنعرزع اكريلك 2 ه0 حسرايخال اكللأ

 ا ش ا هل اكاد مويس نأ طارئ شم اعرج زا لاقف رنا اورتن نقئازغل لاو دامك

 ْ 0 هلع ا يام 8 1م : دوم ااتت واجمل رسل
 ناوفص

 ل ل م سس سل لس



 أ تم 1رال زعل جز عزشلتلا 5قلزلاد لاخلا ذر نموه اما ضول رمال دول لا 1تلرارلع هر دبش ونجا

 مال فمجفا ةعزع ذرانززعزاةعزبداحي حادهياجعرتع ءازاوزل اضف ز عريس ازعت عزب نكدعسرعجاشملا ش

 يحل لاق جد زعزع لعزل عدانمالا اذ بتسموئضو جر رسال ؤسابملالوزلنملا يزل م
 .هلنازاللاطفراسمالم ايد نونعزب ار نتن اهر بلا لوني زوح ادا طر سراج عس م انطوت اذ لوطا إتلرالم

 ره زف اؤراشم اقل اهضلنمال ازاي جتانددا شالا انتل خالد انطيع نر كاهن دنا
 حرب كب عاطل اكن ثم المل نإ الع تدلع عيزعز اننمز د نعد لا بمب نعدح زعمت ضدا
 لعمل انرف لما جف رمل جي زعل اشسلان قضي زعز إذ ازعتمجز مسانل عزب حن نع زان اد هه ازعواعّصل 3-1

 الليل اةمطجلازعز كمي زعزاوفصزعز ب ل زعم عزب ازعدانمهال اذوب بسم انينمأ نوما المل اد ثم ل سغءاشن انش
 /ت/للع مج جرعة راتز زعل جعل ضف ز عدا نال ان بسمدسابالا اذوضول نمل 1 نعش )ل نل زعإ تر ابلع عراب 1

 متالعههرلعاب انلاشلانمعازعزع درر عرسك ارعز بملابس ضو اسمالم ا الرمل لرمالو زلضل هن شاف 8

 نع لهي رم جزم هتان شلزيوالا اف ءؤضد بجلب عافوهو كلايزما ناو ئيوداك راجل زع ع

 رج بولادة زمنا اانا ااتل دلع ترغيب يعزك عزا
 زا نجل زعل سلالات بع شرا بزعل لردع سب ناو غدا انخسال اطيل ص

 ساخنا راض ةولشلا م ذاته اكيإ ضو تجيز |كضريلس ازبار موضي اربد
 022 عدو نيرا ةولصل اداعاووضول اداغا

 |0000 اسس ادعوا كطفل يزال اني ءاموضوازعإتلالع مج امانلاتلاثركم | اص

5-0 

 ص

 محاليل عب انائلرَلل طر شوا ماططل نما يومه )تل الع هدر غانا اش ةرئاخجزين البز عم السر ماشه عضل نع
 هاز.اج رمال طوا زبين م ضهملا كيلا رتننك اوس يف أمير سنو ناهس افلا
 اهذاهيوضواذ اعالي زمان زمةغئاظباطزل نال (منوتضول اننا جومؤرؤمالةنهل اثملكد [عا تبخل ةراهتلا
 0 0 طز عفو زعتر دعاك ضو امي دا هيناوروما

 تم جيشا ةشرلا هلع هنا صا لوسرونفو لل ءتغجوبا اب كسل اذ :راذ جرب ضف رثرع دل لزعزيتحنازع

 داغاءاعبجزينباجلارب جو حقي تصبو العزم تسجد مهزج ترامس دام اكتشاو حض ضل ياخد اذ ءانزم
 حى مالا عصا اهب عض مئيرسل لل عاهمصف ءاال ا هيئولملاداغا أه ا يام

 دلال مارا غاي انو ةداءال اق الطابد اسرال نظام انكار ب ءابالاؤاهرشيولو اجر ثمار جرم هنا

 افزع عذحلتسلا اكماوهد هن ير ار ضب ؤ مب ازاط امحرباهن سيرا رمل اكونت درفصل نو د

 ل اكول كسلا بعت زور ولع الاذان لا درت الع تشح بز عركزعزأ زعز زار زعز اعلا

 كرر تا يلم عتيل وع اضل ززما وعل اكنَسنح مى :هلكانخ اكيرابلا هبَبنخا سه

 )ل ؟[ عال امسواعلملاد هير كساس انادي عجيل ءالعلعزدوز عكس دع

 ا ميو جباج مو جل عش ”ءاجزم اككرخاو رس غرفد بال سزخد انل فطين ذ لاك َساَوَص الور وضد

 هرم نبا[ ءبلجورسار ميدل معان ذر] فرحا كنا ابل هراه !ءرصف,تهارخ كش الك

 ةرل 0 0 ,ؤضر ك[[خاالا تنل ءزتخجوبا) اهل نذر .انززعززجرعداجزعز ارو الاوز يرالا

 ُض اا ءاانكمال و ةزنكف هر دع رع اور عرتت مد صرب عصر م ليز مسخ بععب اعدم هرءاملنم

 ير ةدحاذ هربت حها طور هوجو لع ةريرم 000 .الما نع

 ىسميط رشاد: عر هي مهباصاماطاإع ءاملاىّرجَْح نعام هلع تكلا وم انصر لعىند 4 ماظالماهم فز رعتئرادلا

 هحوان نجاد ناوزغ تلت .يضول زم كرر رص رول ابحر وهآز تالي تح والاكو ةداا اني هدهرام لس



 تاق الاثار هظشار اني نكد نم اذار هظ كك نم لير بانو كنس( كنب لب عا رج اناا ناشط
 الا سن كلذ شمر كلهم هتبا] ص لوسروض هزعإ تل عز, تؤإ با رجب لش ات اعتب الث ةرافن

 ايش دماو لاك مشرطحلا هلم كيبل نار لولا ثعشل اوبتجج ف دنت وجوبا ةرافذزع
 يايا ةراشن هال نك ثناكا انكه نك الملاذ شخبرم حيض طلاسم )| ثسي كرانختداالم
 :ةانلاشاشل' أك قل ثار دس اهيا كلشل ماها غب ايهغساز سالو هان غن دز مبلل اوالل)
 بريول يرض وان ضرودل تطبير لع متي صتدالو روث هزعإ تل كاع فج ابالاش اميزركمو ران زع
 لتنكأال فلازم ءالذا بى نمل هال دع عيدان زؤزافي نزلا كرت هجداهب) نضوج ءاههض لول
 ريك مشو مسار حسينا عنصانلشم هي عضم هئفرف اين اذ ذو ءاذيؤيف هزل كرت ثغره
 0 ؟يباد ؟هوجواول غن يوم ل منه اذان منن الاف .غلاق كلة انط اسال الدلو امسح اناغإ ثي

 ناري ْ ظ فاما رماد وجداول لونا هل انالا نضال يطول هيب نبلا )تيم ابرل ضال هج زم اش عيب زلنا
 0 لاءازجا شن عباضالا خلط ليز: بمكان مارش عجم فدو سايز فد ماذا هزينمكلاملا ؟كحراد[سو اخس اولا ٠

 ص هج

 هشاذ زمام امكان ال ظعزمانطل اطنوه امان اناطغ تلا ظعز دل سنا جانههلاخن ابك انلطن |
 تاز لب رقكشللف يزال اهب لاذ عال رغم جلل يف لاول زل ا املصاانلطف
 عل نع بانمالغببال مادخل سيلا ركب دلل اورج رم ءاا دان هاواي عضو ؤلازاوزلملي عقب

 نولدربال زاير لزشا كل فنهاوه مك اذ عير لا انطدؤ داكن دان اكت اهلا, هن زهط بان سا ئوجمد | ١
 اكل شد مقفل ]يعز نلمح الواط ران مزمل عاجل 6بلس طال عام ل عمل للا
 ام ىضوزعإ لل زتحجاب الاشماجلا ةداطذ ركع دازب لكي ان عرجازعدغسز ع غباشلا 7# ,ماطلإ  لاَبهذ
 ركيايايز اهل ارا رمد ل ضرؤلا ذل نر بكف ءاط ضروب وا طاطا خضر بلع إل صفا لوسر
 مافكرت خفر للا وجل باسل فرم ز يون هبل ءامل زم اهب نيز ان ءاملا نحيل ةكرض هجم خل عنك
 لاتعد ملا ستيم !عتص كيرلا امزنبلا ضكانليرل زعل نزيف فدا ماغي هي غاف املا هينا
 ب نوت ىرلجواْر عز ججارا كلل ف ةدالذكرعز نعد سزعنزو اتينا وراج الا 52 ندب تكلي زيزتكك

 :مرشفيز ارجو لعوافز ] نمرخنالو لع موز بز اسال خالل )ل نضع تيمي نول الاطن منها نذل نموا
 هالو ول وهف اب شن جول نابل باع جام هزل لير رعي صاغ رم مال هطول وزبابتسل اشرطها لا
 لل وؤتوظو هت ها زعنم بانو شيل ومالا | لمنال ٠ للا غل هل شيلة سلا وو
 زوما الدرن ياخزاطنال لعلي شا موهدس اذ عفر ودموعي اهم دال تاذه
 للااذم ةزبافريشم محبوب نط عرب داو طش تاذاايلاغناغبماليلبلعر فول اوهوزغرل اذرط طماطم زيرو اعل
 لع اتازان هاب ال ماضل الا افي قفمملا نس وسام اانا طمزجونعملا طم بهذ ثور للغسل
 بلاك دم مافيإلاطشولاثراقاثي نفل او دجال اوطددالاطعازي طنش هسا دبل عكا نخممزءاطع +
 ليام شل ةاتل ماه سؤزعتزعال د ازعز فص عدزحلابجس زان رع بة عزت دج عن أك ماودد
 | ضلال ةازم كي جواانزعبلاش تلا انقرل ال انك ةنازعزب ا عم زعل هرعت متر بع 5 ًالالغ نحر طسإ شون
 تل رانك / ردا عزنا جس اة نجيم جف خلاب ززجلالذاز مكه نجر ين جا قكو توا ال
 بي ننز زم 501 دعرجنكورنعا جالا هول نادل علل شارب طاحا املك فعشان حن اكاط ضم اراء نلف

 اظن زلال باد [كرجاوانح : حلت لزرع تلاع تما غانا رتل ةيزعز ضرع ان طيرعل ةسزع نم
 را سيدعباطلإ ا طزرمزم وأ يؤهل ؟رماد وه وجداول ضان. اهون اركهالاذ نفل كلك ظزم دحصوانكع
 تأ :ةدنلاث لذا تناله جوع .خزعرفجر رت زعم كال زينب نش طن نود ضلاز اانا



 رتااكت «قتركزلاه كغ اول ئءانضو اذاعضت فالوا امن ءال فيرجع رشالاهعان انذ عويس راو ا اهيلع: ]ملا

 أسما مو اذر جية ل نوال ء ال از الع زاذاث عش مكال ا ضؤاذار نط هال )له يرجلهو بوالؤتمل راغب ازحدر فرن ارانع

 لعزجرل ازعرن 0 ف و ب تام رط رسل نجف سارورد

 دلل لوا ضعما خللا دلالات يساوى ز همم بو اهنا ابل مزز كرا لإ لعب تزيل نسل مالا
 دبجز انزل: واصلا زم ؤحن زار تلاع ؤ دال الاداة ضل اءنعرلوجدؤشول اف هردد لنخبة عمزاكانا

 في انرتلالعزغج دار عزر تعز غل طع روان الل اين اذ اثيزعدلزع ةدعلا أكانت ظذؤا و

 زاب را زباباز ننال الشال روع يعن از لأكل اكو عني ضدجرال طا
 الطن ازع جرت دتانلا دراما !وشلاء لباد نعمل لاعتماد شار ورام اعمال طف ماك دلارسارلا

 الستاتي اموال وزعي اذان ز عنج نعت لس را زمان د زم |
 للا ران 1ع مدان اتوب لتنلاوزاسرالا اكرم الخيل اذن درب ناكل املا عزز طنش زشمرع |(

 رطمتباَلَّصَهالوسرأاد ؛رالذإئ لمدير ضم سا طخ ل نا نلذ دله عزب نمزج )شل كلتا
 ةزئئالَصَو يق نارلإل ا يسار لان اجر اسلم جولاذاانرض مموجراول غاز مه ازال ةفازعب اكل بز ظ

 اين يبان ادا الكان رمز طلال النضير اجي اف انجين سرك تيؤتن انهض جولي نيضلا | |
 || ايضيز انين كالا كساد فر خولازبنبلالسرإكسإل زلال. ال ناكر زج عال اكسوزب ل زم
 هدهوجوبام نابل اع 0 هوعيت5 ل |ةلع هج دال صهتدالوسر كل زرنا هيض طعس :ارمارلاب

 عالم اان الز اس اكجل الاصول م داظب |
 جراد ير م[ مي ضار لاذ ننال د تكا طسمزبتاشلا ةزؤلجرالا طر :راعجاكاذزا |

 رثيال_كدؤل ال در ها بئوإل اعزب زجل )تابع اال اونا محدانخاشمزع !ةرابموتا

 عمدز اهتيلحر داران مسح ضبا نإ عر 1.1 !ن نول طب و اضينلا لنا لاف مع نزع نيا |

 اًيرورمأنإ] ارم دجال ليل مرني امرازكو ريزنومو كالا اي لكذلا ءا نيرعلل عزا زمر ايدورب مةيكبانإ تل العزم ظ

 اعس بلموجو ءعلع ها لد اكس نخرج شما )تر عملؤج فو هوتبنفمز اكمزو ادلب هو صف ري لضعف لبو 1

 ا دنضاوعب كارل طور تيل بدرا نما اييالا دلل هزم تل لرفع رلوف مرطشلملل ءااذ ناد متمنلا يزن اوربتولا | 0

 ا راجرالا كرجل رج "والاد تكل يولع ثارت دن زان )نددافلاجور جل العرج نجا أتي

1 

1 

 هي ةلما كاطع تعج اااذ دلاثؤ ران زعربرتجز عد اج زعرمتملا هي جر ..ةع جر ب عذج زعدتسزع اشم لا تلسب

 اكجردرعت غزال ازبازعزباشلا بسير نزع زعل كافرا مانجر عياش ا شلردثفدشم ناز سا حض

 رهان نسخ جالا كن فرج نكرم امال غلا الطاقات ازين اهتم أ ؤ
 يلج هنا زدنر نسما! ”كال اللات زكعب بانر زم الا ناليز او اخ شلل ذه ئلا |
 زرار و ظو اوم ماو كين ها فرجا ةجرع تس باوحول نود ضمال ا دعزْ ركل 0

 عوالم اذا موس زمول شم يصد اش زم عمتوم زلنا ورمل الود مشل خللا بك دمك لارا
 اك تكش تسلا اجئسانالل اناا لع هرلبعم رعد زعزبع هلريزوعر اعل نعد زعرغسز ع اشملا بسب مذا || ص

 دن وكشلا لف كامجشلل )تلال علوم كلهن اثاذرةيزع زان فنحن عجز رمان ازعن اهل انزع ضمازطزعتم |

 ضب زارا نزال زماشزعزانالا اكل ضعت منان لذي مزمل مج نيرخبناؤزعاترا
 انوا ازأطبداادم بنجد دوم نا نما انذدرهحداض هامل 0

 لَ الساكورا هل نال سان يرسل شن ظن |
 : تانك ع 00 [رابمبذ زمانه جدنا الشاور: نضال ضلال لانه لح
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 راش اك ان ابشلا ضد درل) لمن [] سئل يانا نك ناخنساوازبلنل عي دنس نب ااوطشمارأعلدا
 ضن علال راد منكرة سؤالا نج اشعل كاع ضو داش
 || هداندزعنوممزرابلهةزعل ان ازعرح زعزع إش لا بميزمعل انس انكم سوادا غلام ناز خر لوول ا دنع

 دوي داتا غزل نلاجس نك ذلازطر :زةد العيس تابعنا ونسب 2
 مهجور اهتض»انزماقتخ زل طع هضاؤ سها لوس رؤضد [كو2الا لإ تلا لهزنمج يع عز ازعرتجز ممانما

 دلو لمككرهانطه لاذ ]ملنإم نمور ضرار اد مس ئيرخال ان خر يضر انكر ارراعان ذم اهتم اقكدخ ا

 دل ةخرلا:ةزؤلاو يجلب مونللا لل وف الغ سعب لأ لمد سويلم نزال بيم الطن لاهيا
 10 و

 انا! ) اهمال سس لول رونض كح وان رؤي دلل تسل اهو ذرل )لعلوم رؤض هز ع تال ورغمج !االاش
 دع دود سل كيب رت

 كيرلاناجؤ مري لر| ميزات |ظعانطلاةوه مانطل اظؤ لعن در نسما نجاه ةامكا نما كالسا
 كافه كوول زم بمرارلطد سا لالالا سافانا تاجا ”!. كج د الصنم اككزم
 ّط مار ير رار ا دار ورمل نعال بس

 | دازجاط عاضال افطار كيبكرب اها ضم وجدا شل ا دزع فج د نارك ل انزع كري خيال زياد اطعم
 ١ تسب مطماعردا)ا عمل اذ تابلع ةهرابع ةيلزع جزع خا يتحد مل زعبل زعدج عزت زع عا شلا بسم
 روجر يسود تيم اراب ودب
 ص هي ووو ع ورب درج باس اك !ليلووأنةوسل جلا

 اعصار ذل زو ادب جزع العر عاباشلاشالاغ دم داك عزب ,يلعتزع
 زاكي نات داميجزص اطار تع جي زو نا دس عيال نويل عر وغلا ظفن

 الد ضند اهيا دحمتصا اذا انمار ارسال انا داو لزب ازعل ل جاز عينين

 2111 100 رم ارحل اك ذاهبع

 الا ل ع

 ويس سس يدم ندا يو

 | لَا لرلالوصطم زل "رن ورب يعش مل اكساب زن مجأ روما علا لفيت زجل هاذي
 انما نعزيسحلا ب بدوتضو از أد ايصال ال )هك تقابالو ثانمقورل لو نبلاء آرب امن ؤضول ركن تكرالع
 ا م د ف هم يب رس نب يكل

 با 2 كارز اسلام ةراعز را هوس ناكر وقو هوو روض و نا تسول ا

 3 ساد ضني مرد سكزال جر اورج )تنالعن سلا اءانلاشسلاة دال خير عمزع بيزا تس الارجح الك َساراح دان

 هيرمان زم نانلا لج زركةكوزنغلا عزي ملا افلترايخال نيه" رأ كيد نر تاب اظرجرج أع انلظضالمسار
 نرتعمل يسار: تل ءالع أمانه كلل ذرحون امتد بيف ز ع اءاط ماوحدرمزول نبال ذازيبز نه ارسم نعت خبال اوزكت نوم

 ألام تامل ملايير درحجبانكو اكمال نر انلان ولاه تماثل ناهزعداقح
 ص صا ازعدغمزعججاشلا بسبب لك هانداجلاو عيان شمر غش, بلاطفن زرض اه عمدريدح ااا ض ]للان زارع
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 ادار مرت عد هزحوم نرمارلا رغم زم هدحاؤرمإرأ ارسل افرمارآ ام رب اوس ع 1

 ثلا ارو زجر ازال اتج بسوهررابدال و ائال العزل ايلا اطال بنيازرججر | سب نيد
 نو هزومو مرطم )عرار !! تلال شرا عيوالاثلنالعل اهلين بنز عزلاضزعز حا بتم



 مل سسسسس ل لج هج ا سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس 3-3 ابو

 1 ْ رجس يس 2222م ا ا م م مرام اا ا اماما ااا مماصاماامب
 ج25 ٠
 بستن دفاع هلله فاجأ بمب سالالاهسسطإ تيوزنالابز رسمك« ضذانكم ا

 هررراخسط زمر رهام داهيجإل عوازل باتا هالكل انضر العرضزم الفنون عن شواواكرنلازكادا تسال

 تلا جهان افلا لا تاكو يفلان ونوزر تلد زا دبز عراف بز عدح لعب ززعق نع
 | سادالف ضمد كاذالإ ف جالو زمول طغت شلال ع تل زعا تلال عرض دلو نبك وتحل زد زعم سيزع
 | نانا كبجازعتعدزإنابزعمشلا بنوبات ار داء]رباكدطتلامدالاذادجز تمل وذ زال
 جس. تابع رج زامل وها الزلل لع نمل زعب تلال خجل انلاشلا لب دهزب لاول زعدا خزعل

 االاش)ن]بنملاربلاةزعزاةلازب زيعزعدا شن عشرا ع ديزعر از ةمجزعيد مسد جال از عج ملا تستعمل ضل زادت
 اقري هابل ذب تاو هيت زيكا او[ زسافؤج وشل لوزعإ تاوزجا

 |صاخدوجول ل عاهيغل ذا! سعي ديرب ثمل اكردوزل طر ءزاو طعم جيزوكن قيال مل العلم نابع لعزل ايش
 | قعر أموالا رعشة جوبا ز عرمان تلال عز تمول مانع زومل ال انور بول سعر عادم از هز ع
 صورا نلهإنلهإنزيزانحمدزناذل ليلك ّناوز ضلال نسال ول اكألارتؤرل اعني زعمضاادددن يلو ب
 ىداننملجر الزوج با فص ئانجُرتاءلارعل عشا طويل زعم. ووداضاّماد لسع تسل هلعمتبإ] صم لوني رؤضد

 هادم الاف شمد مةءاؤهرشسا جلل ازا اهيا ب اطعأل اانغيماراعل ايما جر ىضزانل لزم باطعالا ليرنوص لعب

 لولوي اهل ةزول وا اكمل مها شاور ثساييزعولخل ال4 شن اكول اناره كمال وه اك يكون نيا فعاشناك
 حلاطم ولعن يركن ارركرل اب نعال رعت تعول اطال لن بضيرم طخ يمض زرع يالا هذه بط هفبار اهل الع |
 ماؤاكإلاءلع يبل الفردان لطم انريزكق ونيل او مه اضم اتبع زنم و ناز ولم ناشد ءانلئانتبذب |
 انا جازت سب اكان م ذانهد هزم بالعد هج رشح قب دقشالو يجالعنولشند طول وم دانرحم |
0010010101 00 0 

 .لافإنل الع ةعرع اباوع فز دن نزعرلا زر ورجزعر واعز يسع ميلا هو عرعر عصا بسس رالخال نود ؤنفلا |
 -|| ىشلاطن انلهحو نا غيتس روش شاورمم ل )اذفوتنول او نائش ل ربحرلا كاسل َص هاوس اراَمَْن انج

 عاصال سرا جعل لا طرف داغر رمال نم كاز جر م ذاطخززجوماري د جعار اضل هزل اكل ذزم ثايب

 | رمال هن زم دلل ازال نفل افرؤصرد دكر اتا وا ليج انه ز نزافل قذ ةد!يشلانانشنإلاو أسرانا

 بيم زلال ومداخل ناك نومي شاش ذات زددؤضولا يلا خلت ع
 نال نطتزازولوم اكان آنال تجلب نانا ثلا ةرانذزعركر نعل سخني نعدج زعتمأك ال 1م از اا

 ا
 إ

 ربزانذال الل عشرلغإ!انلا سلا بانني ازعزدوبز عزبشملا بسم خمالد )نغاهيلعرنبلا انفال انما هدول زم | ظ
 | م: عطدر رج أملا بل ظنراز اكوزجاذإ ساب جز اكو كر ثنعوؤ هيلل ظنا اكن لهن اننا دسم نافل لادا | ظ

 همميسسسلا كك |. بسسس 22 و رس ايل تما ير لا ل ل سس ل ب يي تيس ل يبي ل يي سب ب يبيع



 2 رى 5 7-0 رولا ع ا 2

 اًنصأ تعرب حسنا نهعنمالاوةلانغيلز الامل ءانخال وزمن ابل ا لل نيون نول! امرلميل اء جناكسل نر 3 1

 | لا با هوو نفذ كيو زظنااكلا طرا العض ازع له هتملع شلاش الهاي: نين زعزع
 ١١ 02 ل دن دل ل ا
 52 ا رز تع اكرم دربنا ذاندجأ كسب افي جواز :كهر]ظناز اكل اذ سطو رغم هردازأ اوم وضول ازع
 5 يفرك اكت كل ذنوكمءانفمرس» داني نما كح اباذر ثوض نصرك حا غرف اذا ل11 تءالع ةهرل ع هبازعمانثس اد ]هسزع ورعد

 0 7 3 ١
:. 2 

 ا ركع لوف اول شل طف اعصعض زب اد ثاّضرمل الذ طعصغصا مجرب اللطف ساازنعىل لاطف من شاطى انتي ةقيزم كالا رصراص 7 ٍ :

 , بابان علج د لض ههنعنمدجرخ الز نحال ورع هازل همازاكو ملل: لد او داس النهار وتل اظخ حل
 | افيزدافن ميزا بلد مارلالوات كمن وبس دز ئلضف م نيو اك منالاطن يعن نمسسم زال
 اإل راند وتلا لوز تمول ما ا عبشمزمز اكد ناطور ان اكتصعصر مالا ءانيفن نمزاكذل تل اذا كذا

 جمالا اذن ذمال]لعدز العسل نعيش التل ملء امهر حبزعزيجرعاال عل ازعز اوف صرع حس مل )فيس ا

 ْ ملال عتيل ص هاطوسر باص باذخ ازرع عجيل ومي نغمما اف! تراب عزفخج درازعذ را ةزعزب جزع دات زع, عسب اهل

 لاطفال ع جملا ثياعتباٍل صا لونسر ثمار انه معتم زب ورمل ماج زينت العمل هن ولو نش امل انف !تل اللعين

 هزكليؤإ ميج طين الث املا آمان ار اككاونبس |ترابلم ل ءلاطرذلال لاف اهنا املا لذات العزم
 بس . | ةعذناوزعزلاظروع حسي نقلا يطا باخ زفاذلاءاتنقةساوهانطهزبعنبز ودل عر لس
 غري عديم : ابا بنكلا طنز نجلا لع تما ذا تلال ءاعى ارم اتتز ضان انا رتللعرفمجوإل كذا اهدا هبزعزاعتلا

 ابك مللي هابل طعز هنود صرمال الل انفراخر مج هت كانه زت تل رك[! تلا زعل كلاما
 | نكن راذ طوب رعرسؤ تع نو ْ الدي طكمال كل ا يزحال سله اذا لم تلال عزو طا ىالوط د شمس اذ هن ةطداونمر ةيثلاو ابا نع يل ارعورع

 2 -2 بوو نك لخاو نا اطخ
 ا ا 7 هادو أصاا ربل بسارالاو زم ؤشماالا كعب جاؤلا]زيراوراناائ اذن قرار ايفل ان هش زمر اكزمد زجل الع ١ .عل 1 1 000 سو ل خم "1 و او 9 0

 ء اج يجمل 9 0 ّة ى“"لاكك 1 8 تا.“ ماوي لدج ؟يذ .“ءعوعب ل ىح كا اليعلا ب أ د يش ليا ا
 8 08 1 ع 0 و لغيمادرارر لاذ جاتس زب وكل يساء ازج خوش الثلث لاف تف يع حنه كل ذاذ هر ارررعررمرعداتحزع

 اكرر رم ص
 ا يي ل 1 ١١ تن عكا 1١ 210 0 0 رت املا نالت

 ا ا 20 5 00 0 - 7 200 وهراز# 500

 ع ١ 9 1 0 < رمال عمل وضل النغم لعام ضل سالا ف زويل لاو تلال دوما علشال ةسسداملار اواضايهملا انك إل !ريلعل ةراذذ

 | 0 أ - 372 5 1 ص / 2

 ْ 0 2 ا ْ 0 © | ||مهزاةنيلرلا )غو ممل م ركل فا اعل عض فلز اونجشم حلك زمر لِؤم لسلام املعر ان امه نمو به زمزم مولغم كلذ

 172 0 7 د ثدرثمل لاف د .ةلفم ارت مط نلف تو ثان اوجما دول جلع ملا مو هت زوم مادرد انهار وضورما نالؤضو ا انهزيخ

 ار هير م. يعرج زلنا هععنسوجل ماع بيز نو تشات شاعشم
 وم رمت ف. كيف نشب نزف وياك تل لهنا لة هزيل »خي األ ح الغ دي دج د تش تل ولأ | كريفادومس ت زيرملزهظوضومز اكو اخ لانها خال اًرل عا ]صؤنلاخيولر خير مازلت انف
 ا ءامتيلع حان ءازج نغفل حالم الكان جر اداذلسال جركل دز سرا ز طلعو تنل عوس نا رمأنل ال ضهانخ ف قد ل جي علا لمهام

 رات يلا لاهو ضن را هرضيلزعؤت لا طهر ابدل لل نراعي نط لعزإنازعزلا نتن زعم حز عاملا كايا
 جارتي لك سدعجقإ

 راصنا م تجوب 3 0

 زيا ةظلالكأا نما ةياللانؤغول زر تلا ضد دضيول وتل العش إضف دع ب اكفني يش علا وس رزأ لسا
 ص 1 1 0 ِ 2 ١

 ل 00-500-0 هن رهام عزو 0 ا 2 نيسوجا 03 00 دل

 اسأ كد شرا عال الل تال ةربر نر طزعز يرد از رشم و عزعب حل اوم ع طوير يسب ثلا بار ومد باستا

 انس وإني زعزجزعد انجيل ديلز لع حزب زعبنع نسما زو يبل فونضو ذر ديت أفا ساد نجا تلاع



 - يي بوس سمح تسوس سمح و سل

 اوزطشم عمو كا ءاناناطب اراكملاا

 ل شوءانحلا طربا لاحد كما اذا شلا تل لامر لس عون هالاطا مندا نحل انسخ اااخنو عياش نال نحلاذالط اذ
 #1 نلوم زارا نانا هزني ها ذل اف كلذ اك ما
 راب ادد ل عزمتسوؤضولا بالف ةلااع ضب بارع عر دانت زعسرأل نر جرعداطزعزإ يروا تن ضو ل ءأف

 أن هن اضاءة الوكت النمل ن دبره زمرد لب ضكمأن وت, الز مزج ناو عع زمور غيط

 | يزور حتي اعلع كربلا اطلسانو زازا مط تبان زد ازكي دا ناجل اذار عشا اذان
 | بتزعبتاءانملا ككل ةزمعضداءللا دانتيل وزهر زرار اكان ملاذا ثلج درزي يجزعالعلا | ام

 نغني زعل هيزع ونجد جزع كل ننعم ادلرل زمانا ثول اذ تل باوغمجد لارا نعجز ضع زيتا
 اننا نكاد ادع رتل ورث يزال ذع دكا وثفول ازرع بكلككم شن ااث تلاع طبعا زن جزعدأ جزع
 | لال فزددافرعبلا فزع تح عاج دافور عاهل اك ةملازاكمزددجرل ال نمكتمالل زوال ناوادشلابوهتاتح
 اناهجوا ضن لاف تسال يللا دل امام +اناكمجنو لان ئاتسونضول )ومن اكل الون ات العشر عاب ادعم
 مهنؤ مهما ريصاخجلبراثلا لل دالا ئماخلاو مدار ريز.ءلمملا.هيلالإ لأ مب كيلجد د دانا نهد كمسد

 | لاذ ناز داع جنب هرعراز طم طعيزعراغز داع زعت موب ل ككل جوا هي وبخؤأ اهلشلا ننال ضلع
 | لعوب زن تك هالة توما هربريزع لكل: هو مب د ةكربأل ام ةدنإ كل لدا علا هنعارعاذ نك

 واصلا نرنححد دكوا طم امام عم كاجو ةنيئدد اك مول ةةعتشلا م ونباءدحشس ب عرف زمؤضدانفذ ل جدو لد
 و زعرعش نز تحازنزتزعت عك لسد مارلين دولا كلم مؤشرا كنور جول كئأنالثا,ضجلاطضلاف
 تلال لونوتر ندن الخ" سب كاز عضل اخس وزن لزب اك تلاع شمل يزع
 | دع ال نوكر ]نع نالزي لان ننال كاذر طاضلاو ملاوي اكو ثان نس جيرانه هانت يرانا

 أرداكضزبازحزاؤفنضر عزب حلا تبسم تنادي وفا زينل انتهز لام دا - نإزجرهخلا نع اهو دز زا
 نعربزب زج عيتجزع الا بيرل كنك اذال اد امنع جهزاوضولا نسا لاذ الع عر همز عولجل انيعزع | اثم

 نمزج طول دام ضل اذ لذه ن اكتب اتت زالت نعرف جز لصين نشات ل
 لراس لا عنمزببؤعمزعين اميزعناحازعجاز ةعزج نمل نعوذ زعيضلا بس سي ]يذل ازكي مؤجل
 شاة ةرارب كدا قولا نكات اج لمالافضالو أنتن ناسمز وشل ادؤترل نينجا نع اناوإ تل كاع شيع ظ
 نر نعوض طزع كهل زعقو هلزعيسؤتجزإ سس هاف[ مد تمورعح رقم جدد كنا قدل أ سب آس

 مهجيراذل | ينم ما ملل ضنا |[ صر ينس: جيوهو ءلادعمنوكمآلوتط زجل ء دابا جت لعين ثا نام
 26 5 ا

 درس اكراكرةونعد اخت خزعل ع داما )اذ متهم انجز العمر زافإ ضاوي بارزين الاب

 نعلباشل مؤ نال عاتاوان كل ذنولفن ل رض نم مازاد عانم نضل هن مؤضول الأ هع تبإ]س تضاالوسر لا
 لحد د لازبع ابل ضالغلالهاوؤراوسولا افعال بر اشمإرماكاك ل نول اس اذ ال أ ييرطنمل البط توت
 فوتو نعي تلاع هت الالم اش ارب هلو عير اك مز زعز انش بارز زعدتج نيد زع عاما كيس انشا
 نب عنبر مما خزعزخل زعزع تنال نوب تسب طش نمو ل ز مدع قؤير لا علعشيإؤ صال وسر اك
 متل لوزدعجيل لعن راطذ عزب زعدا زحل زعدا نال ايوب بسبب تزل ناكل ءاعم ايي تلاع دنع ع
 هنا ا شلا مذ لإ .لالرا.نلد نكت لا اقر وج سن للم يلا ر!ث عال لطم اوداوراشم
 | رثغال افرض ءامل مور زعلان اذان ز جاحد زعيم هكر نعل تحيزتع زج زن زعزع لش نع
 أ عجل نأ مب قلاش طن د تلاناكول الر خ هضم ءاتم اكتم ش ونورا لص ةمالو سر
 ابي عقجر طرعنح لو ةعزعدا الانمي باكر هزوغيرإ هوت هن ثم ان خرابة اضمالا

 ديسوس حجج سس سس سس ار بببييبيم سس سبب ب -جبي2ي2ب_-ثبجبيسسسا
 1 يي



 مزنه انزين ل انما رت
 رتندؤ اللاب دراشنزد داش نزد هلا هزة هنإبا زدت لوغو د اما اضرل الرع ا جونا عانسد عاما

 | نطل بلندن! كلا بيش ز نيت ودم هيلا ا دارا | ةراكرمالد راما افاد ار شاامجتنم
 | مالي هل ظزول وللا لعند نوطبسما 2121111111111 انافشبرح
 زيوعندهدس)ن مولاه لْاشلإم لكلاب ّردرنكمأل اد دال إبلا نالثخا ممله ناللخا
 | دلما دما اورانج دف لالاب هاند وؤنعب .ليفاشي حبس اد نوكرمهرد عابس ثنو مزلزل اءالافش

 | ريع عيرادل امد ناني ملال اطثلإ عاملا هؤرتمل الاطثل ازم عانرإ ثلث دضرانترلا كر عو هادا اةئلئخاناوؤناال

 0 ناهدلاطش غرمالأاطنيرثعر طنز عبمز عانس هولا نش أ انسانهائمامذز فرانز لئادااذش عنا
 1 كلم أف ىزتلارغشنا نو ورد اشرئاغلاطرالإ كاد الضم يب نورث! سطل زم طال

 ديزل نمزج: نمازعزل انام اشلا جسم نبض ءاكبجمماوادضزعانما اكو يضول )ضال تغلا
 ننزل ضن أسيا ددبك ودا ثان ولالا مو مزع وزعم از عزع

 الذل اذ امامها ليز ئال صم انك انإل ممل ل افصدد ال ازمؤكذ كحاززصد هش انمزك

 : اع زو زعلل هنزل زم زنجيات أكاد مازال جزاهم

 | نيتزدعاعبخةحازعت وزب رازعطد) هنمزجز صلي تعد زجر أك( لان ةولشلل سول زعر تلاع ةملعإ
 ْ نزال[ كاع وماشل لَ ب نال | لزب موسم كانا طور ضر نزع ضرع لا :

 | تقال كرمال خامل هتلر نبال ضد انه لانض مورا لسعر أنشط ةرؤمال )لايعرف لولو

 | لور عضدد هنحاذ عذحاذوتضولا هازل ن )تل العن رلح هز كدت ال نم مونرو راضؤن|ابع
 عن «يدوو ديما رام يبست م ات املا لعَباَرْضسا

 2 | هضم عموم لئلا جبور د لاسم نم ل

 6س تزل بازل ةندمد زنا 1111
 ْ كر دودو ركب ميرو 30و قا

 ٌْ نرالة زكر بزعط رعي م ماطلع بنجزعفح عون زعوباشلا بسجل 5 هج مم مك

 قو نسافر هجو) تضف لإ اع نبال صه الون وتشد اذإ كد: :اعرجن ور دان زم ةشموشم هوتضولالاثإتلال هر غ جماع

 221111011111 1 0 كحاذؤم
 0 ةولالذ) ل ادعت ري ع دز عا فحاطجز ونار ةعزتشلاب م اددإ: نزعها موي زعنح لع
 انمأ | لهرتبابدعش لع لكنت اناز زب نعت تمر عشر م عإشلا بج اعتلال ارت وبالز انشأ نوف
 ا | ذا جاضردبيونددبتمنس زكا وازن زيزو هاو جا

 ْ تكلافا مهعدابئنللادذيعرط تشاد ا. لوح هنا لانانالكر مل مدان اك شاول م موه

 0 اكواد يزعىل اتوا هيلا غطا فيم العدا رمدالاذ بن ارغل اذن هد ثم در عضل وهاذا انازروضولا

 تا ذاب اذ.زانانغ سانا | هللا تس اهإ سس ناكني لازلت هزاز فلولا هنانكوز خطا زلَسركراكوؤند
 يور نسيم ووووووب ركز موينيح عصتصت غامسالإو

 اَتحؤمناكلاذ .إالالددراكلالاطاطل روم اقدر عاطالا, اخماد يزمطن اج نيرا طنز لجنس اذد
 5 دالج حقنا خطو ننغطرذض فحدث حرم زم نمد ]جرعه اةرذد ءاذشو سور اهلحسالسَس اذومسر هزم اج اكد

 ىدشزمث رز ]شب نك[ ذا جاع نال ثم اد هددد كتشف وونو يمارلا بلعب ص تبى لاهتبإزنتوف

 | ويا غالب لرجل اعد عمان.« ذعر وز اس نلت طالت فاكرك ضد

 اوبال هعز هرملازعمعزب موز عرافَصلا تست ىذورللا

 تل اويل

 ا

 هبي



 درع!

 اهواز دمءدانا

 ةتدائدل اتاذالاذلك
 نيل الاأرظ لاغلبذ

 رك عنا

 هلطظوفيلف تيدا اكلَع
 هالاناذددحكس

 هس

 ذكيا للبرلمان امش ل116
 لافلام او نضر ضاك
0 

 قفانلتالع

 مسن

40 

 ١ لوو نيل نعال الح اسال دلت مولانا كدا وذ ةرج از لع جولس اعنا )ا هانز جالك تك
 قاوهش ضل اوعنم ةواّصلك د! ضيز كلو ضولا درر اك/لارنيلوسم' نيوتن زاذ مالفملا زيد شرعا هن لة الع أ

 ءانعن درك انكؤيرج رار زجل عدانزمز لد دعت خل دل 6.لالعهدإة مولا.دتبجر م ووتمول ابد ز عسر نعرغال
 لاقي لرح العش كلل نانال اد ضم لزاكر شعلان رمد زج لبطمان ا هز اطير ذعل رهف[ ضر ناذالاكرلرجا اليا رشيق
 ارتازانالاكملزحاال سيرف لج رجل اناء ب اطر لؤي لأ عالما انزيرلا ةنعددان ككدررخلا» ٍى ضار مزاعرران كو

 نمل لن اهدب جد وضد نال خير ملوه)ب مزال ل دال رتطجلافولَص دانا هز زرار لد
 ظ عدها ؛ولضملا نساك نيالا عرذشج لع طوال باك 2 نع ريوهداامقنس وكت كن بيرين دان عع ادانع

 أاطيسادبو :ر كتم وهدز: كاره ز اظند ان موهد داع لزق لاثد فداكيتجلا وتبع ضإٍلَس ساوث رد تانك معدن

 أ ةزعزجل فام بطال كن بان طسالا عزا ينل ذم انك الك اا انه تحرز
 | مسيل هزاقرلاداهننسال ان ؤمشلإب يك زابلا انهت يلع عنج يزاب هداف ةشلع اذاعات
 اناطاكزخانمز موو اباكرنتل!نابالاد غانشسالا ماله كحال الع مهرا لضم اور اكرابخال نجر انيال ب |ضنساب كالذ

 | انهيوزومل لغتان ارا ضلع اشو الحبل اننا طنعمُرأ ادم اطل نسوي بافد هرعانبال نيش اهلل ادعي رلالمجم

 ءيكد انك نارا نلكتزمولخال هين اناكت دك كز لتنقل هن ادا اهينع ضن كو دازخال عجين وب داك
 النمرود خوهفزا فلا كلا 2 |زينف زمانا هتهالوثسر عضو كح از ل نخوه أن اونضولا هزيل أذ اذا زمؤمشي محن خيرمم

 2نيئلاد نساؤلابداملادنانلضلا امىداملةرجئوإالز انشاد تال علو» هنزانمألا اًمادتجز تعي اربد هه انمار
 د ةرانز ثيَمح »ضم ميدان انه عامر اهنانفعلادزوزعل نينثمل العرج ول نر وضول زم كح اؤلآز ازمه جرم زمدملو»

 آمضلا بس لكشلل ذ عزاز اننشلاو اهو ثضل اذا نلف علل للفرد ولا يجب ةدحال ازرع اذ ندا كليطص الترك

 دثجر 0 كلا لاذ ثلث اشلث أس رلل اننوضول ازعإتلءا لع ترا خا انل اش لة ورز دداز عاشو زعبي نيس ونسي زع

 انلانشؤل كام زالف شلت عنز مين.كلاضرملعاال ناو مضي نزف كيما راؤ أ توا اموب دنكيلا هلي كلذ هكانع د دادضب
 اني ,عواطا عمان زئقلا عزنا انمر.سال اذذ اةوضارلازعباكزالنلا أك يما تاداننل كان لاؤضولا

 نعرهبزعتربذع اك لل | خوتضول | 7م أو لاو تضر عج بزاز ضؤحلا عن زم هوبي فرع

 00 ب
 اًنمافال غو الرلشنثرحلا عفدز مد والا ثيل هز تل )عل تدان شل لل زينل احا صب عمل اذ ثنا
 هلل زعبل بسب هزول زم زا ءاط دزولا هام ةرينب ضب اناشمالذ جيجل اكمال نط ل ادعس اد ءاناوه

 روكا شل ازعنلا لاذ اتي ايلع دراج ديزغي جزع رطل زبسا نع ع نميز عد حاز جزع م عت ئولاز نكح ار ةمتزع
 لاثاتل الزيف دال اطيز عو شمل ب نعيم ل زعيسيوحجيزبإ بسيد دبعتملاو ءاللوه مال افكولّل أنتوا تم

 تخمبؤ اذ نبض ن اكوداملا )عدد نمار اذ تمنماوا ءامل اوه ازياء ضومنالة زل لعد ثم ونهر أ نإ+ ثماني |زاكانا
 راكب راحل اال عدنمفزان لو رأي دامي الحديثي هنأ مؤلف عا طسج قبلنا ةيكتبانرح
 معطر طل كابر طا لعل جت زياشعل عاجل انلاذعلصجتث دنس زال ليرات اضن عطر نهد عر خم زب الكرم

 انني عل البلل ضنساذاءاملاهئفل عننا الزامل الا ءاملز سابا جان علب ز اور نور حولك
 0 داسغو ءا ينل اثلعهتبال صدت لوم نا اوكش رمل ااطهازا تلال دال زعبب تدل اولككا ثيرجيمبلع ةرئسساو

 لمدد روهط تهدي ض قيل ورم هنطذز زم تكول ادق نجزم نيم اكل انزل عاف عانل
 ءاطشلا نزاكوربانتوفشرلاعشالص تل نال تنل يزل مالور تل فلانا اضن طيراشملاوع التل اباكؤو ءاوطب

 ةنجولاوه وشرح وبث ة ونصت اذبلاد منول الازهر اذار نمو هوم يانمراكع ثا يجنن |
 73! امرااهغعبإ نيل هرمالا ان اونضول 2 دجؤض مهضدمالكونا ذا! لشد ىنملهننبداوشل يسمو ذالغلا:



 2 | نإ 7س [دان ترج رع اناس كب رهنحاءانم ربا و وضخ
 0 نك هدا كوانزو”. سب ام لوران نجر رهط ادا اذكار رولا اذ ننال
 كن أدم انس ازعل ازع طيز نضل زعم عزب! بسب باطلا عيان بل ازال بحرب إليه باز هم اذادهتهازعز غل اهبنخ
 م ذل ازاكم كج جر ط امس كدت نقؤزمز لعدد ةوؤ نضام ثونم لعملك زم ن) تلال عهدا جيو أ نع
 در < ياسا اعلا دال مزج ادوازع كج طيزعننحا بسم الإ نما اناا ريال رجم تزل زمنيا ركنا
 ١ . عع اكل رانما ملال بن وةطيرل مو زمو دس نجر هم اكسم نضع نعزجع ادت لعمر غ وبال اذ لانج هزع
 هزيؤلبجاونياقلزيولطجامل تال ل الزاننئماض ثأسؤاذال )لاا شرا عج زعراقنب عنو زعل
 ' نانا ذل تلراعرعضجي رع ةرال:نعزبر وعد اقجزعزب حلا زعرتج ل عون ازعؤسإش لا بسم ملال ]نر هتهزجاو نرلخلا
 تول ماز اكن امل ابتدمت دل ا لطف نضيزداذا ينل از عنا ةسادزمؤل زمول جالا ايدها جلف هاما كرب
 نمره مرالا طنز ريل هاو هلل نزيل هاو هداهم ركاو هد ل مال رخد هتلمد سار لان أني اذا تالع
 1ةرلط نعمت كر نعم نيبال زغا دبحا عل لكزدا نوجا فز ادزيط م عيل نزال. لوججادتحئونلكلللا
 رثلعمتبال ص لوس لل نيل سوسان انبح تدر غب عاش نجا زرع + ازعل كسب
 تلا اووَصد أ ظؤن دم كمؤلّصو كوض هنعمل تل عشب ملال ذهل مض أسف هنن كوضرد كئولَصرمارلا

 ناب صدع كون رع مخل مالااف نأنمإو ث نتمملهل طن ربان كتف تل البول ساؤاذ كول سم ك وضد دعا
 انوش هكر زمدا وحج نضرزج نتن لالالالا عيل از نمل الزج: أيران لا لم نسي
 الابل اذان برن الون طفل ئالطا ضم فا مررنا انهما زيرو ال انكر عضاقي ل
 هر نجزم ةدانملا حانماءانضلكو ]مانو تلال عشعالا هر دعا طخ 2 ادن لن دالع د نمؤم سوال نافل او اهم
 هتلر امنت عاج ناموس لعنعد بمال لانلاب رمل انطزار اطلب اذاالانالبالا امر ازاك
 تلال د زيوت كراك فر نمط كل تدرب مط او وج زم مل اناملك !موج زمانا اىؤخام ياحت ناتا

 نعرازعياوزهجز ولاد زيجزع يالا بسيد الاذن يل عيرتفمل كلش عو جدايل نتف لال الط
 لول ةدبجز موت اذ لاش ءانالاذانلخريز اله بيوع يجر غزت كا تسال 52 طبع شمر عد لر جول نعد زور هز انعدم
 عاريا غالافواشلث بانج نمو نار طنا طل نمد رمل نيازم لبو غا ]تل لذ داتمل لاعبان زمشلثدطافنازمزاند |
 دولا يلا لنا اثر تلالعتخجب زمر زيزعدا تنعكس ار طعرعن جابة يجز عرا لااا ذهبت ار فلام
 :دانيؤلاذل ان دص المنال ماهم دز اكبالزابشل انه )عد ثا رب سبجلا اسجحاز رن منادزبإ شلل ذ كاد ءانالا| نالت رازخا ابل .اكتي داوي مع لا بطل با, هيوم | سب انلث اطل مدري اد ائانئازم

 ؟يدلاانغ 0
 قاومرسر ل يزع
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 نان امامهم فضلنا جلاانقؤاذللانلت العشم كر علي زعونجلااعبكنزربو مزعج تع سب
 نافوشمال اسنان جدي ناب شاو جي سوبا عه عودا اكرادطمبْساو عداّسعانز

 اير ذاو ظني اذ عرضر خللا عمامتسالد از تبل علب ؤشنالفإ هر وشلا هوا غل دال لعداذدربجوهدززلا ةضسوجولا !

 مبان وجا جازهزع ءاك متجر اهل علؤضول دنع ؟كو عازم الاءثيلع تاز صَسال وسر لاذ هيمخاوز زل الطاعم

 ع اك عازل هاطب لتي اذد نمد زنط زبد زاوشفول اعذار لاف تلاع نرش ةكرع عبزيزازع

 هك عبتعز عل زع را منزلين حل ان عدجا زق جز ولاد ةجزح ع اشملا ب بزيكون تان عز عزل ممافزعدييازع
 | هورمدعوملا بس تصورب هافاف ءاطرمءلانإب ظشارتعان لاذ جال عمورع ام )تلال عز تمول )ما انيل انتا طعشسدلع ل

 ا العام روع ساو معا جرت نمحتللا لانه جس اج محل اررهط كلا لعحمتالا تيرا وهدا مدا ذ مايتم

 ظ | ىنلخجا كركي الل ؤطناللالازنر ضمن هناضرد فس هجر حول جاور يتعطل للا لانضؤشن شمت
 | مهلالاطز نيل نع نجوا زعبل يعج د ذوندالد جول ض دود: زميل الاظظ وجد تي نموت وت

 | نال ثماحطممرعشلبذوعاج يقنع ذلولخم اني ال ل مجرب كوالا لاطضرل اهل نت ثيرابي اد نصت كش عا
 | لمجاع ملال امل وب طلضل ادعم .عالالاظ ئلج زل عسم دل ومعم كاك كنج وشغل الانف سانت

 2 نش "00 شير نط مادو أ نوعين زيت اج تمر تشن وما يهم ٍْ
 ظ تيان اهله يركب نبيا ذداض اف دبش نيل اانا طي دلذ باقل كو وللهيد يكد

 | خانك زحل انسانا زال اضل علل زم لع ةروعل ازرلس_فطعر يضمن ل ءنافغال نط عدم زعبةوصدولس
 أ ىلا امنففحم المد هال دوو داكو جملا دول ازضروهظ عزا نب اكان هداؤسر رجول لضإلب رتل زي نع ةهورنم

 0 | دولت واج لفل نلض) بان زافءش جنرال س ناكر ألام طورت! دواخل ام دام 3

 ياام لادا شل طل اثنا ازالرا لل! مسعر راسل ب دايللاءاه نا لام لكلاب

 فرضا! لامار دش ا رككاضو اهيل امهواهيوف اهيولمساهوطغو ادار ىتشعراةزمبا شمل :ىطدات رار وداعا

 0 انللعاف زر اهي فر ابعدالا ةهظانل ضعوا ان للاسر

 0 وهجزيئلثلاد كك امل ؤلملاددلاذلا مني جوت نك مطمن ءاغ دورا هؤاشنمال الئ اط غدد ملضملا

 متلطهم انا طبل ااهجّير هزات ديال لق اذا ثندلمال ا ءاغ دز اهيضججز هدحاز ضير كل نيكولا
 رلتللراهطجذررخاإل زاكمةوندمرمش لكل البا اهضجذد دوه مز شرا ظنل ان خول ءاغ د ؤاهضخب ودل
 ١ دنالضل ائحو ثم ها ظزم دافئ »زاك زملوعنم ماندردااهدشلل خخ معز لري ونش ا هضعبو ملا جرانجاف

 اان مالاو نمل شالا 12ش لغد عي كت ؟زعزايزب داز عا شنو ازعل اكل دمدت شر ذا
 داّحنعز جزار عر ردو زعل ناناشز عرج از عت وضوا ضب فزمانبا جرن ناقل زر لسال لاوضوصولازما|| |

 ماج ريزعت أكن زياره زم جرش ةدؤ ان هنسالاوءلض مش زل اش تلال درا نرتب هيزع 2
 ماشا بج ضرية ال شن االوباض مم كبلات العش دلع زج ترض نعول عزب ف شرعا طعزع | انما

 عز ةعرعدانسسال انهي تسب ةداداشل لكيت منهو انا: ةرماغلاطف اههعلاش لاف انااا اهارلزع

 9! طخدا نشكل شمال ادا ضم غلا ودوأ ونزع ال عتملع اب انل شل ريعان كلانبزعناكسم
 ا ربا رو اال مبلل

 مدلل نسال وزتمج + هلع ةران رعإ جرن دان رعب تا زحدا نسال ا هي بسهنرلا جاع إل ص هسالولس رسام
 ١ ةسهرلعا انامل انس داعش زعدا زج الح سعي لوط زعربا كلاب مسئول زمانا شنشسالا

 ا د

«23 



 ت١
 0 5 ماو | |) وأ هدم 20 ا

 ؛ 7 .٠

 نمأ] ةدعج د مازع ةران زمر كير لع وزر مساشل ا رع ف وعمي ساّتعل زعم جرب ابسط الف اهيندن اةوضول انما طن اهيغ
 امكتزوجالؤل نتا مادبل جيزي لولا ثول |لييرهطانونغتز اشاب ننال نضيز ذا نن م الاو ةضمهل ل

 اظن زوكووناانوكا الامل ءضنوكد تطل لعبا تل الع تهرب خي زعز يطق لعين جي: تع بس الف زعبنوكر اً
 نط 18 الانا نملعاكراعنتاوتملاو انش و فسوهد تيرا انطدان اكد رشد الو تأ قول ةلظفدا

 + | | تع اكوعيطلاءانافجوزجول ملول اهيداهاباعولانعجعمال أ يعلالز كل ذنوكولتبابم يف نتكلف
 نحيا ثناكل تعاونا ل ءابع شمل و ءزعز نبي مبا از طيف ةهيز مهززعبلاخازلس
 نعإتلناعهتدبل غاب ال اشالا تزعل رعد حز عزب حلا بسبب نزول ناكر ثوضد نجؤتح لزمه وأنسو نار

 لاو هج تلا ئماالل نإ تلاه سر مطعون زعزاكسمر عزام زعينع بسم الالة نيج الطيز
 ددرإ نم ةروةماالءاهنشان نيالا نضالالانإجلانداسمتل اعين اهلج ألبا عبط بتؤلناكاذا'َسْوانا

 ءددكد ؟ 5 1 هتدلعإلا ال4 اغلزعا مز اؤمزعلانن نعول زعز ضم قو زعدخس بج ل نزع انس زيش ضوخ

 ١ م 1 ّ 2-001 4 ١
 ق وضل ]يايا 2# طباخ دبا ز مده كان وتوزع تل الص طل عااشل اش افرطافدزع
 1 1 3 36 5 2 ا <34 هاللاأ

 9 اعز تع زعدشس هو لع عشا بيدا ازال اوزجنرالا يمال ذك ورهالاوم
 3 3 2 5 ١ 0 5 مر :

 هو و اس لا . 2 عءسش و نا 1 4 1 00 هه 1 كر 5

 ْ زو رمشلال لجدار جامدين لاذ اكوضول نيب مبان كالو الاف 46 لاذ ةرال نزعزر جزع

ٌ 

 ا قرارا العسال الاميل نجاد جان اطعم اريل امنا البن علت انل نزار زم انضلاغ في

| 

| 

| 

 يملا
 نطا

 0 نتا ل ازكي بزاز امانخفاب نأ يابا
 لعين ني عرس تما هرادي دش از محا شبس د هاك عانالا ونسال نو البر مزج نع آ رج تلخ
 نكاالىددشر اكسجا غل هر بدر ديدربا ورخام المار لير سا عظم

 مان الشم رانا ابتعد لاعب تمعزإلرزعوب ثلا جسد اشم ن لداعش
 م همر عك ول احا رة الدم هيدا اساسا جزع

 تأ زها ابداننمالا هج اكل اهبم هزيل النجلاة زلال اةنٍ هن سوباب لازال شم هيزعماخ |
 لل فيول كلنا كتان علل هوا لعياع نال ماشا عا ذ ثلا ديزل ووتض حراما كنك ان لتراب رفح هملزع

 اليخ ككل ورا ةولَص ةنطرخلا هيلا يزهر 2 طيز وتمول نم هلم اذافوتضول الاي تن دان ارقماتبنم
 مصاخال كلج صاد كسار سم دك ناو كيلع نونا ولوج كنج ذكونصو رض لع ةهاتجم مياس
 يعم فدل ضو كنان اد كول دنا د شل!وتسولزننالنزو ست ازاد كنوز كر ءا
 كشانال اطفرنانحلا غو .تحضعيوارعاز جرمجب كرير شلق ةرالذلاههريزحل ودا وتضولا عز اؤخ اناس دكذ ا

 ديال اجور راسل كل لق نا هيسوس م اصلا ا
 يلف 6ث يزاكن اد ابْمسإ ذواّمل اداخاد,ئلع صال .دو هادز اوربا عوامل اداخاد مجدا بنس لن او لعمال واس نرتب لذ
 ظ خبلخلاب ننس د:طيذ درسا ؤ فل ضادخ كش العشب انه ذ هرج ذأ مروا سنع عقر كتيؤ باع
 ا ملون لاخال الغ ك شان نخل ا تاكد رب اخجال انو دن امال اابتخ درازمخس ال العلني و ربل اكلِزيْزيلحرلا مارا

 '.ةناوجرلوع طوليا لخ دو ةولسل دط كال لذ دزاب نيف خال يؤخذ دك ثنا )لضدز نر ترااع
 ا 8 57 ناكر دشن ف ورح ال عنمز وكب ا )نجراهرزمبال حط داخل ازانزنلا جيزان سايرلؤ ذل مركز وعن «ال الع

 نزاع دكر رندا لممو ناد ديك الة لاعمال صم راكان دوما
 ا

2 
 اص
 ل
 اص

0 

 مسي مس ميس سس ل ردو د امل سدس مج تح هزار يووم + نيم سس عسسل مح

. 0 50 0 1 

 نال زرع رلحلا :عزانازع زعزع ممل اانكهاةانكها السمسار ا ضط غسإبمهجد متم, نموإ الع

 اناتراكلادلانلاك |٠ ٠١ نينخزعبنع بمر جاز ونمو ناالة رجلا ف تدم اكان نإتلاملع هنن عكر عيؤرل زعرحا ب سرعانك
 نضوج كلا

 لا ا سس شح يعبي ييسللل سس سس سل

/ 
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 رج تح حج وي دج سس حجج وجدو سم بس  بجحجصو

 : تدافا اهل كاسر زخات ن السار عسرم كبس » كانوا صنعا كيضو رم ست هيرل اد ضرما كبلعفيرمل]

 هع د طرا اود اذا الانا تلابل ةداعد ز يك كسار ماش يضف ناسا .دسأ

 | كءوضر عشاذافر أ ضو ناكل عرس الد )اغلا افلا احا از اكزا يلج رورو صول اشور تبلغ دالة[

 0 كيلاوانا عال لا ضو ازموداجر ا انوكجر لح ر عدا رع اثنول نع امالا اكسس

 |دجا ميزان الازمرالةزانختل امادر نخل انيوتضول انتا ضْؤ ناك سيادي كس جيدة

 لال عشرا هيازورصب هازعزعا مزج حنعزلا صمزعزب ل ازعا كتسد وان ادد جاز عذلعل !ااكشرلا ارضا شلاذ 81ج

 ال المرادال اكعارزب اعز افمحول ادعب_كبعازذ دانعا م كهجدإ )م عراع ان كهيسوز م كءازرد_ نط نزال

 تسانسالاالو اكد للغامشا مار تس اند بلججر لن وح كاش ارسم نبضه زاوراسبلا رنا مزال ]نغناع ع

 || كدوص هرمعب داو اذا إلا ع هير عيوب اذ اذل ومسح كبزعرع اهلي عز سرع انزع مل زعنا زج ئبطا عزباشلا |
 ٍ واشار هنن نكون نزع را ال ران تاز رجا: فل ونمو دخ كير ا علا وم

 لن وشهر عجر سكتت ازا لمزعلخ باك علا ءا نعم ال نضل وحب انة يحب الإ جو الكوؤضولاءاط نعكراولا

 ”ةراحلأ وعيرذ ناس اجرك بالعمل عوال لذا اذرأعنبازعز بت حا زع نغم ادن لالاب, سيو زب از حؤرح بل

 كرت ظاككأ نزلا ازيلارةنانعز تلال دانس ور لصالون ل العناب
 :لطل زال انجن افشلف لاذ يجو ضول زوم عؤضملازبازعس از عنج اعدم لزج بسم فسم كي واذا ملاو ءنناأ| اص

 كلم كان سلع ةسارل اشاد زر اتاشوهل اف انجيلا  ككو كة طا نغاالف جحا ءاتجل امل ىلا !امغازا

 هدي ؤجي رجالا ناجزم دما شل نجار بنل افراح ليلا مزج نكت طنا
 ارو توا عدط دز انعاش جاءنا نيزك بسال قفا ,تاطاضللالا
 زطرم لادوم ناب د د كدوصسل او ةواضلاو مافوح ان بز اضزتعا اسد طع ههرلبعاب اناا

 هلهزلاكاو وصول ا فاندئس طبوجوز.الاراخإلا ةمزمدانلو حرج لا املا احمد اف اوال اال الع داك

 ةنعربج بازتزاكسز انجز اوفصز علال اانثسالاب بسب لو شل ونغم لثمز فيز ان نوفش هله زاكاذاتالد طؤحارضد
 ناز مانزل برع دلال ذب #تبب هاذدنأ ةييزأ طيدجي ان ولشم كاع ةداع
 6 اهدرؤم ل لب د هناك: واصل فل غب نوب سار مئسل عر واتا !ءهراع+ زعفران عك

 "ديس از زعزعزتما جب ١ دؤضول اما بان اهردسب ود نسل, ل عترذ ملا اوضول ازماكس تيزاملا كلصلد كل: ذاعنبلذ

 | دم دوت وال لؤ ماحب شايل عرسم نوضاصَو زحدزعإ كاطع دلع ائانل '! شدا زاك

 ١ وهيركرذ سابع ساز اوهام لتل,لعهمإع رع ةصر هزعز اكس زي از خزانسْزل تر "نعيش مب ةولَصلا

 زل انا زجكنو' مجد لخ كشيزار 0 و رو ووو ذدزطلسلز كنا )انف ةولّصا

 زمشللازعزاكمزبازعزاةجزعبنع بسم دم سازر ونصف تم ذو أشمل 0 اناكزاد سايز جب لن ثناكزامنم

 وطوال صلدج هليل ةكازاو امو سنسر انيسأ رمل تلابلع طاع هيلز عزبعا
 هولصلاو ماذوجبسار عي ناودو غ طخ نعت العلا انلئلامل امعزب دج !رعدم نب ومعي عر عصا اسس

 اتالم شمل لع ا زعبز مطزعز بحل بس ةياّسلاءاغاز ل طل اؤ هلا كد تل اونو زم ازماريشمد تار سمح زم

 دانا جويلية دشاريفلا :دانرالمزاكنزطلاز ها وكون اويل زمابشوإ تشو اءنار سه زم
 ل
 نعس نك ا ل رو ةكمالاوزل ا علا ايمانا امدع 0

 1 | سهلا بنر اكرالاذ وامل ةرهد اد نمزج يزل شاقل اذا تلاابع ااا عوج خب تلوم
 6 ءداص 06 مهشأ رو ا# ةوباسعل 0 دات نا ماحس انزع زك زان دنا

 ا

 3 . ٠.6

 ا 0 كان وانصر ذ دا دانس كرو منكم مفضل «كيلحر لعدم هباحيم اها مارس "ثيشازا

 سمس



 17 6 0 2 ل ا
 م, وضد ملزما ناد كابلاجدد كاسااررب ساد كن عر انشاد كنج يزخر نجل كانك لز اكرر د كاسم |

 «٠ ىاألأا تالا ف ” و ك1 1 4 5 0 4 0

 موسما تلا ةولّصل الخد خوكرمول الذ يملف لاف تار يس هيا نر تلاع مقدم بيازعرصبوب اكردد ةكوضول ايرعا |

 انوا ماطجس يرع جيزلونش ننس لت اع تدلع يزيل مزنلسنلا لا زباذ زد 4ب تيار نمسا |
 رع تلاع ءزتهحن ومو سحلاوا كسر اراك نيرا ةرلشمز وللا د :انالم ةواشل ا عيل ردشار يمل و صسبا» ظ

 اتمأ| هداننوإدمماطل اب ؤسو عيان عشس بسبب همجي زجل زج لاف ءامل )برم عموم سؤ اناء هجين زامل

 اهنووف ددسبالد اختو مران ل اظن هرادا جدر أنؤ ب زعبل اش نات لالعطسوب ضاعت طع

 انام ز طفل اذنك ذليل ايي انام د انهت ماهر جي هد تعالو تيئهلاذل م. لبا
 :عبؤيجنزتسؤبخزإبسبد تزعزع جاز زعزب حملا بسب كاذب اع خلا بو جد بالو ل اوشبعشولا
 بمد لعبالو واس دعيؤنلف ةواضلا زم عاشر جس ويضل اذ كش لج )تلال ع هطرل جول لذا اة زعزع بع الز رع |

 رماطبش ل نكت مبلغا ميه جد ل غاشل هذ اعجنلا»: لال تابع هيد ع زعير انصر عرسال او اوعي نع
 الزقزب ع لولا زعرفغج هلزعزتخ جز و سومز عع سب رخال كا عالة لع ءلملادربش زج داذالاذ بخان ل غار
 رف كبلع دا الف ضم اذكر ياكم كروههط د كانوا نم ض «اني كلوب |لءاباع هر عال اغسل ليجزعركمزب زع
 ركاز لا ضن نيحلابسميزعافرا غفل كلن ثا ةدبلالامحال ولدان كل كان كلنا كد نجي رأ لعب
 يزد راز عد رع لابد كشر نكدلانتدبزسوهال انتوباطسنب كالا ذل

 اذان شل انا عؤب كتيب قع ثاخدر طر وتشول زم نكس اذا! باع هتدلخ هييزعر وعش هد عوير
 مكناششْبس 1 ام درإبعوبلذلافازهركت عزاه هاا: سان نعد زعاتملا اكو تدك

 عوج ببيطل اروع أو ثنا كن نه: ناخب ٌءوضد ثنا انسه ثا 1-0 1 3
 دج نارا نيب جرطل سن ضد طعيركلا ]تل لعل لاذ تل اللعوب ضازعرفمحن طز ع ماظل ان ئومزعاحا
 ايلا لمعال فيض اناا عني افران لمي زج شلل ذز ل ضيا انونفول زم كلاب زله :الجرم هاب و ادتج
 زجاج هزنحوهو شمال زهدح زك ندا! كرش عاج كل نيد زل تع تل لع لوز سج رم
 رمل باساب اعلا انكاذازجً هدرا نزب نا لدول طنا طوطسو بتل ندا طنشملا
 لضنز ان مبا ل اوال ازه هوو ولخجالش زم ٍبرذل!دس اند اذ اهل نغ سطل ل انبكرثوضداشغعا
 ازيد أنوتضول عيان اًعال اوك زب حول طل لن غادر ل خد رشم يل كمآ كلذ

 رمويكاعإ تلا هر, انل ثمل فا زعزاوفسزعز ينحل جم ناؤغسز عز والانبار نزعت اكل
 ىلا علاه للا لالصمانل ضب لائانجلا] غير نيا لشن ول عنضس مكساج زوكدارابالع
 ملي نمرمل زحل دازاكت هابل "را يل بتحب تال هربا عن لورلشغ عيبا امنا ةووماذ عبد
 اب حير وللا هتشبلانع وطالما يؤكل اه العش اذار جسل عوازل ابار نكد
 ( نقيل عزعزدوز عتب اعؤلع باك عنا ءاجا در م لش هزل ءاذإب دام وركب« ل نابل اطسدان لوز
 رئت نع ترطيب هنجد دم دره وحان نم لاذ جحا نضرب عنصب نمزج زعبل ا شلة تلاع تيديغ جزع
 هيون عضومزم كا ذوضد) هاذ ذره: ن وكن زعل ثا |تلللع تدبش اع ننس اكاتل مانزل
 راشد ذهل نجل ملول عزل هال ةؤالز اكنادرللز اطعم الإ دين اكرال انضانضْؤاذاهنلعنم وأنتم وزؤزلا»

 ىلع شبح الءالن فزاع لان نانا لزسال نزال لوح ان نغ اذاكر لنه زرب عض انكر نع
 اننا عزف زامل اوجد مسرايخل اضن جزر وراك لحال فيكم اكل نورها اذا ؟حناف رجلا يمل انف
 السأ| كاذلافءانسل ال ةم)ءالا نزع زب ز هدر زعل رد زعا تلا 5 با نسال تلج ونفت عضاؤم نم اع
 مالا مكس فات افؤضولابعنضا نكت ةرازج صاع ذل ىلع طف نان درع إك الم ترا جول

"| - 
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 ا را 03 كل كل

 زاك تلال مخزوم
 هللا مانا اوعذ

 لئضلإبا نيل الا
 نقود : ١ ل
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 ع سس سس سس ل جري سس سس سس م ل ل ل سل ل سل يي

 ا

 نم
 دايذالا

 ةتاياشلقلا
 زلايإ 37

2001 

 د هر 5

 يع د

0 

 قام
 0 ا ص سل هس مم حا

 انامل ازعل للع سرا _عابانل اثنالاف سال بس طكر عزل لفن عزب حلا سم لري ا نونو
 اانا شل اذان عنج نعش بسس لص هرج لعرتملف. تبع وطيز كنا ذولا. عض نكرر

 طم ازعزجاز تم سمين لع مز نجا انف هازل لطي عجز اءنجا) جاع ةعزاكأنا ارنا نع ترابلعزتلا|

 9! ل سس هد هدر بعت سا ١

 تلال الع طمس مز عدانمالا انهن انهي: يالالصال اندلع جلو وبنوا زعرزع نخل عازب لا ظع جالو أ اذ
 دءا,ش ف ءاناعضل نسون اهلل اناا + كا مااا طباخ ضاطانبعشومدةسانيلكبأ

 يل انه دانلم لو عقد دهئللو ذر | مير ] نار غزم كلذ هازجاهشد نلجلا ءامل الس دخولا درج عمؤب عصب |

 نعشلشلا امغنجلاذا الع كايطسال لهن نزهيل اذ كتم خس سالوهاهلسلاواهغدؤ سالي رتل انشاد

 امان نع |بنات عالم تابع ترانا شلاش: نت ةحاز عقول

 ْ 1 ا املا تلال درب هيلزعزع اف دز عدته داع خرا زعيم اسم دنع عطووتلاونمعلا|
 | التبرج متمرس نيام وزع اتاك وجا اع ١

 ذئلجْزعا لاس نتا هدوونو جاع طع كسل نعت جب اكول ماةجانبل طال اعلا
 / اذ 2 املج ليترلاعظا ةئىود ككودازد عة مزلا موسع وع انتسب لاف نوم كيل زمان |

 اوال حان للم لَسَم ا ما 5
 دج شياغ يعين اكنازإل |طشوطضول الان ترالع تيرا هبازعرا را تهل نابض زكا هيمو

 | تبا مزتج رع اوان نزعز رعد قيمز تلا جم دوج شل حقو شل رهط شن 1 7

 | .دونضعن اكبرغملا آشازم كالو ؤسوعز اوال /اءال رمان عاوجم نع زعل نسال ةراصال|

 ومو نماضم ان نر اكد تالذ .ءيضدزاكرتملا و ةواسمل ا نطل مورباككا الخام هراذهن رو ذزم خم انة رانك كلذ |

 نطل تلاع حلوا نع نك ذرعا نع ادخل امنع مر تعز لص ضسبز جون كراك
 0 لا السلا اضف امهم زعل اثر ذح اح نع, لج عب مو ذعلا

 (غهطرابخ همزعربا نص ضخ جز انس زعؤ خم ز د از 2 اوتع اكرم زخم َض [تايزتزاؤضيرع تنكر ادا ١

 ضو العضو اراوحاوخؤ د 26 اوربت طادالوباثعل واصل اهب اى هَ تانج شعرهطلادعهطلا لف
 | نعناداعسرعرمابعل زغبوجر إب بيرانغن ايزي بنو ل جدلا دّمحْث يزعل ه ءونمو دانك ”نمررولعرو

 رح عانت "نضال ثول[ ضفت وضرر جوه ورجله زم ور نشممالاذإ تلاع ةيلزعزانس ضلع
 0 !ءبالَص هللالوس لص زكمردانل انصرهم لوم )تل عج نةمسل روز تجزع اء زب زعدإتل اأزع

 | لوسافيلل انيق ئراط انالحرالا عموررل تزعل الج ) امهر انعلط وجب احا َمَمرلِح شوف رملاد

 | اهنعالت تشن اءزال اذدنارم اكمجاطباكررجا انتشر اذاينعال نكي اهرب اال الع شرلارترعْلَصُما
 | اخاطنساامارلا لع بال ص تاذوسر ازال شا ثابالزعش/مأاذر ناهس ا لطازغإالا

 مكن اذاف كب طع ضوافا كلنا كيوضو امل .زمكا د كلا كيولّصو كدوض زعل اثد زا نشج كنان دنت ١

 ْش 000000- 1 !امانينملو انا شامج نلف

 ذمش)ءايإا_لبشم اهيا نبش مولا سؤالا اْيانل كارو كتابا ماناو دل اشد كنز وتل !نيانل كعازذ اع

 هىلادوهما زمر ءاجج كرا خاب 3 ثدرداييءاف عنا اد نواصل اواو تس نخذ :انبراكبد ون نهانم |

 عنضاولا_:ظاوقم 01 تس درسوا الداب زو جاك اناس زع مول ثفرلارئباع دال صضالوسر ١
 و ءامسهزم اهيل ظن ربل رمان ديت العدا هلا طمشل سوسو زاانلرلا بلح سا طولا ل لتف |

 01 ”!العمدا مومانجن ملل ادا اراظخ ]كو اهيل عام اهييم رس لو ان ”متطعالانشم لمذا هداني اشم



 دنا يبلع ومان عنرالا رازجلا "نهنئ جره لع تاره, يورو مت ابان كيدمسا الع
 علا اهيزيشم ازيرا جيك ئمادد سار ماع عضد هيما حب ماد هس افيبر انما زينل طنب لا )شنب قرا رجلا
 دداطع اماما كلا ونضول العز )للا سس ب انجز ماكو زان كمل متاع انتل تدون ذعزصلإو ابكي شلل
 :يباكلا كلا اهيرادافالمد هال ىرازجب ٠مل ضن اوز حز عش اعرب زم مكي: قرطلا رمز ايمو زيغارتلاورججولا نغ

 لعل زادوكمز ها اةالز بمن نمل بدل سهر اهي لفي زيا لنجد عوضا دوبل خول نغم
 انج ندعم فدانا هلالي انفي انعم أير ادن و انلادمونستل ماي راورالالكك+<
 معباط شل عيل انكم ءامتل ل نعل تجول انكعو ءاينل ل لجانب انكه تل اعف دال الاف
 ناش اعمل اعل ل هلم الا اور مهزجد هال هبتمدل يالا انكش خيرا اهعضيد ئيرعصا عفر ليش انكهوالاسداّسمم
 كاز ا ا
 ىراكسؤناد ولما وال اينما اهب ود لحل اند نهطب حح هوم الورناخسمل ادار هان امج زك اد ]جرعه الام

 اتا سال افاست ءاجم ذاك أبو دنش حاب عرفا نال نو نائلش
 للفراش شلازحاهئلرال بال مسمن مالكك ا ضميت ومع اكد اذا كيرباد ؟هوجو ورحم افا لب عصا وتم ءاما درع لذ

 !كلاثل اهدنا وزملاء يطال ازرع دف الع ضنا زمزا شنب ضير ركل امإ ل ضن شل اًماءوضولاساؤا
 ماد امال ال ايعنأ زن! ملخال نفض اضل انه جل هواال احلا مس ]لل اباه دح امل انعا اهنعضاوب؟اهنم وللا انبادجإ شن
 دولا وزانبالاروبسل لنافدجا ملا دنياي ئ ال سيرراخال اولاذ لك, اهنمونهركتلااعنمب ل اكذال للعزل ةواَصلا
 عفارال نا ممم وللا حككر خيو املا زب دبجإؤ يرو املاك اال دانا ل حالو ركتماذل اخذ اولا اهانتمز بد
 | .كافانضل لفن راك انا طصازم خالل لع دز جبان لاف ضلك مي فو وال الوحل اب حابب ناش
 أ |(نيانز زك زج نيزب )نو طمز نعفرس 1ث نظفل ]كلل اذإء ازم رابعا فرعا فد مازهسال اكورنسيابتعنبلا
 ظ اناودش تح طج درو رطب ةوال ارماذا اهدحاز ب بخل ةولّضل الظفر نازجس ريغ يوكاربال احط اعل ئدصمزم نعم
 | انيضانال د نبلَالاز مز نفل انهو مالك نال را غال ا مجالوناسل ملط يرطب واصلا عضؤمر رخال اهزواؤمن

 |[ كادت جيل تعي هالًمجالد لوم تلد كد بنهان/بر انجل رنج نالخ الابل هنغانلأب )تلالبوزاب انعددد
 | :جوتملا نوع سنن امج تلاع نعال نمشسل لا ثيزحل انهت اذا اهعنااؤمزبإلا رص امل اند يربط ربا ذا
 الو ةدالذ ادعو )تيارا ذوق ن لع لمد لل اما خبالرعانل ّنافرما نا زكتل مدل ال ىراكسزؤ اد فلك/زدد
 رمدجي ىراكسفطو خوال ذل لومؤعمز ننزل اوم هز اذ ناقل )الخ زماقرا الفا نالوا كعاذمالداكساككم وللا
 امنديماطؤ ناهز ةبنش اند عاللفن لكس وهدان مات ضي ز الطن مل اهوعو رجلا زيك مدا ناطجيرالادمؤلا
 ماهل اثبمحف )ترابا دال الوم ةيؤيربف هرقل اشبدح اجلال روضحزرم عمج املك ماسة دازال خاامالد ثار بغا
 |لفغلاعااسنم رم أي هدوجو تبرك نيبدانبنب وجبال ان ذاغل ول كس مالا طضربالا ةهزعبل اش ثخ |

 أ لاعلان لبر دضمم لإ تلال دان ب ازعاعزبزع نع اد انصر قبلك
 0 :رزرشعد كن ررثعد دحر عد لبلد نفك لغم نحر جيلا د دو موو عم وبدا د لاوزكمل خذ بح درج زبد
 | برجي زعقميزعزجاشلا مز انعزعدخ نعي أك1بيلل ملا نضالا له نأ ل سماتي اتم نانعموز هش

 | هرتخر الا هطحلاوزذتل ف كجاذل انضر ) غزعإ تلرللع ضر الالاف راءامس يعز اعزب وعيا
 | فنكلام شلح ا اذ اج اوراس |ينسملا) نخ درجاف لزم طاف ضبا لا نخشبجاراب انجل النخل اذو ءاملا لف وعسل وانا
 كلل وزن موكا ملا ببكي بخ فنيكلاق دل ]عناد نقلا ني وسؤك ل نضلا اهل خفف 92
 هئاجا) يزال غدرا انتم لغد بسب بجاو كتبملا )مغ درجلاؤدولولالنخجلاو ءاننلا هش اواَصإ
 للا .تالز ات جاف لا احد غلف نيا لوحدات غر عزمال جاوا نغ دجا اخو يانغ ْ

| 
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 لرش ز ملل 1َال غر جا: ءاط ادن ال الغ 2الى الوحدات غد رجا طرا ]خد 5 ب جاز ل هامل سو ١

 دخول اموبل خور نفل الإ امهباحا هنجيرزلان هكا نسر ليرغ :كئادالبلز سد خب
 دبر ةييز ور تورم مجم 0 52 انكر بحال انس ضال

 قناطرذ نمضي دوران ودوام كال هنا ةلابجا اولاددا األ ل نط ةوطساونع

 انهيؤسم مووفمولخببال رقي درا العين وطعلابع !نيزاماوزبملال انجل اهي د|م اوهر عنج اظل ضيرل باشي امر عانتلا

 خذاك نجا لس وت زب ار هل نم شدا جيراخزم هامان غنا كيت اد جراخز مدافن ماد
 هلا ساما ةدالعلالجالٍت ب (جالاقلاةزجؤ تضل راش زلخ وغم زيبا ن'هزم كرا طاع ة دابا || ١

 ايناس والوزن فلن زعل نضل ءاشل الابن حازعزلن بعجز غمز ع
 لمفزعل لعشر ع انانلاطلاف رح يو وا د ع

 كارلا نامابزع اطيز روس مزع اوفصرع ندوات اكن وهألاف طل كلف مسلخ تجادازنب دم |
 قئمزاف للخلاةزربعم كثر نيثح هعلصإو مئاالبلاافرابلزالضم ره فلن غ ا ك[تارلع هدا غااشلاط
 انج انجؤرحارابخا عم رحل انهو داتا اهابتحل ا طعؤشمز اف دلف نرفع ءلثد نرشع عا ض اول الع

 ومالا بجاد ةزضالال تضع اثرا ربل ماطلع اذ ! 45 عناماضل باكر من اطموزهشبؤلنغلا
 لافإتلابلع دج ازعريجز عرج ار يعزع زرع مداطل ازعزيح اعنا زب ازعؤباشملا بسبب نس زبد بعلالنخُزا

 لا نبا لوح د دن درااذاد ملال خلهزبحوز انضم رزهش و لانا ثلثوز نع موبد نيدعلا واجمل التسويات نمل شغل
 ديوان بزب زعرت شل عزب !زعدانلمال انو بسب كتبا ]غسول | كلعَضإٍؤ صلو ارسل نورا اذاو

 جرح انس[ مورا لاذذ راع ورع خو ويضالا ميو رطغلا مود عنجل ا مود زبانجلازمل ضل ااذ إتباع داع 1 : : / : 3 7
 نينسلبزعدا لالا انه ب نال فمرزهش واقل اشلاثلاو ةرازلا )غد كلا لوح دواي ملادزكمل وحد دنعد | 0 ا ا
 2 مل لهدزاضمرميبزم شع عنبسإل بل نطو شعر عم ول سخلا لاول ىلع امد عازعت جزع جزع داع 0 4 قال

 ضع مفر هفراشتالا اًيشوا اهب ببص ذليل هد نع ةئذحا رطل وزنت ادن هنو !دكباييند [ شع عدالبلد
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 ذوكلاز غور ضنو زبادي )غو اجا موو دراج رس نست زنك انّ هدلسغاذاوزفرعيمو ور 2 ,زلا ويد نإبلا 000 00 كولو دال بدم موب يزل دل دا اهزبدعل لمد هامل اه رجب نيشحد لل ل كونو مزعج مم 1 مم 3 0

 دماغ ذعجتومدانلايل ان طهرس عيالنا عزل جار دهشة كيال | 3: نك دج جب
 دفان ازين طانيشم تماس تابهز ام ايل ايندابرادفاتسطو كهرب ها ١.١١7 ار.
 تيابخ انحاز سرج عدا جزعز بعد انالاانذي جل بيزات مانا هدب نتمأ| | يسجد زلال ارا د مايحال درب ارنب ملاوه ثبت اذ كلل اكل اشالدحاذ نيكول لضفبزبجو سنن لع دم رم 1

 ا ناك جرااططب وزاد ذواضلازفو يزل نخب دارت فطن ا افكافالانإتلر بلع متو انس راف

 تدل دز اضم مشنم نق شعراعت زاجل ًءطوبرثع عبس ؤ ظنا )كراع اننا لؤب ءانضئفاالا,ئلعربلا || |.“ تعاتب رم“

 درايزلا ءفادرمزجمودد نيرا سلخ داذادز بة بحلا لغد هز الا جر امجد نرثعد ثلث طلو نبع كاان 5

 لاح ذاوسكلا نخوه موو درب در دش سدااننكرأ نب دكتضاذادرؤو ودب ةزلا يد ضخ بلالغشمو | | ندر” ركل نبأ

 نعزاؤغ صز عزب ازعدانلمال اني, بيا ضوورلبا دجال غم واصل اونمطتد) شنت اكاباخ ل ضيرفو كلن اسال 2 ذل ١
 0و رخو م ورك اروع يورط كواعور ١ و ام 3
 ٍتراع فدع دلزعبلاجبزعطيزعزموب عيل ازعفج از: جز جل الع عاشلا بمب لج اذاال فلا ءثلخدا ص 7 ا 7 ظ

 / 0 0 .٠ لكي دانتاسغ ماتم اجلال اناني زيزلاامشلالن كامجدلظز شانيل اهنمانطزيرشع عت اث| ملال ير“ * و
9 / 

 هالادعزرتن زم اعتمر اين ملوالا هيض يفرش رتل الشغب اف الع مازسالا هنزل قلو ليد االلا ا 3 ا
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 حين ا مابمب كاز جرم امي تشغل افالم موب سل شموه) ال ضل اد ماخزاغ للفلل كوالا نربثعمد ثا ىو نرثعو

 كما اشرنا الان نمؤان يواصل السني ساما كك اص اذا اهواز: وراعمجل النغم ترم افيراالاذا اكد

 تكمل نع”. | || ظنفرعإ ترام طملتعا) انئلاشل ثربان نحت بع زعن ل زعزلا زهرا لع سن عل جلل ارنغ
 |[ دك تاب او ؤبدل امن ورغ غازات طر ان زمزاب:مون اذ اكاب لدا دقاق:

 ١ 0 عك رس وليل رجلا اس الار ارا انام ردي دك اكل

 _ (اصأأ صو ارعيعرعطا ايمان, زعلمللا بس نعدانممالا نهب بس منال كغ منصب نهال ال جان انو

 ال .- |اص ير ل

 ا ل نفك اذا :دعري تال اود نر بيزا زلض انل هجرت وهب ثغمسل اف )تلرالع راع ازعرا عنب ازعزامع
 7 0 الةشاجحبلا؛لك1 نشل امماطل ازع كسل لزعر اطضل .١ يشل نا اهبطبالو اوربا لذ اخلوا هزوعل اها ءاملال السا

 1 نقم ' رندا تيتا جاف طوع ضلع تيل هتاوسرتغزبع تال مز تول بار شع اله

 ئ | عدا شلال ادنكك هع نع هكا ع تجر تلامملعائدالا) نجر جب زنتلابب نرجو لن !تلبالع

 يالا ضار نع ب دعم رمل علال نات مع هدا نعال :نعملا زم من عز اولعز نيس ازعازوجلا وعد خس بسبب ثيم
 "تب ظ نا بزل ابن اماما بل يك دز رمي ناد كتملا لزم جاو وقدر اللا

 تطير + يي مرر | | الإ ءاؤمانلهو اسرع ل تضل نوجد انتم ءالال افران لعن اور ورش ال كن ناك كتل سمان
 ا ع | بواش ءلادتطزقذاكدد و عبتلا ان ذو كاز كم كبار «داذ اعلا وسلل»باجو اذاني
 ادرج -- جيم اشلا ا هلا ننال ل ذل ريل نإ أيضا الن اعدم يلع نعال دع بجو لا ظن
 18 كل فِس ةان ئراطخاواضلاب باكا سوال تفز كينيزك زال ناك زل ديره زك وب

 9 يي خر دعما ءأب تنك يقنع معنا ارطنل وابل التل ءابشل اباكؤ دياز الص

 : ع يرتاح تريدون اناره رابعنبتخزع د معزا بمب لرجل ار زعم زعزع

 ْ | ةرضالاف1 تاك يطب رزم نان طه زعز ص زعزب تلاقي عتمأ كعك ل عجاف اذ
 00 زاهر وكر نأ فلانا سلا انساب
 1 تلا !انلا لا ]اجي نازع واج عزب مزق بز طوخ ز رع وعر كج عر ماشا 800
 ملفا ءانصر جز ]اب ادوار راجعا والا قش اناا اجا راعنجلا مسعر اص نك ]تاب عاذالا

 راولولا اوم كسير عشس نمله كي ناطعنوا كلاود ذ نراك عجل ير ولا نموا

 ٍ | او حابمزعواتخالا دان راش عمهزب لزعرج از هي بشريه زيا مدر زعاشبا ص طعن كرا كان

 ع يطل والرب ظ معا مور لسن ! كرام عالم ننال شارل لوبا عيب ادانااذ التان تول ]زاك خصال ازعورضحزب ث دال
 00 انايذإا انلزال الي ضفلاو ةرانزز عزز عداحرعز ارو اسناد ةداننزعرا جنرال كيرالا الزل نازل اف
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 لح

 تي . ك”فطا

 ا حاب! ماكنا اةونومن مدح ءاو تاز وسوم زير :نلاةمزعنحا جمب :ءانل اكمل بطني فالس كلغ 0
 00 2-5 نلرنا الا نلدنغا ا 321 بدنا. اال ثعاردلا موبنل لطف د الام بيزو طداإلا

0 28 0-0 3-5 
1 

0 4 ' 

 3 7 0 نئيطرالا تلا نلف ومومزسملوإ عم زيد تحل ماد مازعرفع جري 0
 رع

 0 كتم مود دو 0 0 2011 زمشبال لا ال ذعر دغج هز انباهص رمت
 د ملاذ ار طخ ةهراعا نسا رع تل باعت طنا تا فني جزع دج زعم سعوا لا تسنمب اد



 7 لا
 ا 3 5 1 1 1 0 / 0 3 00 3 ا . 1 32 زلال 7 00 0 ا ا 5 5 ١
 رد<ن

 هيلع لاروع موب د ضال اوطغل ادراعب 0 مل ب 0 :
 ْ .زبازعبنيزببؤعجيزعدجج زعير خس بيز عنو طز زعنبم ا جمر فكنت ا سياكك 1 تل 5

 عاملا ناي امل لحلول ورا نسال اذن طنا مول تزعل اشاانإتلابع شرع بيزع دانة نصاب ذازازع 0
 ليلاؤعاتل يعش بابا ذل شان يطعم مر ب حب ةضل )بلاد وبلا غلا زلم دل تزرع | نأ نر عموم ظ
 بيراولصشنراجرتف فول اضميزاو واصلا دج دل شجز يلع فو 2ن اكمال صان مورس انج || اس | . متن "نأ

 امان اكرالاف:علا غدا اهسانزدنجلا ولتخ عملتو ازعل تا هرضعلا بالم اطلب .س ازعل زعرجلا 2000

 متابع شدا وإلا داعبالو مخ لسلة لسق وهز | 11 تح ا) كنها ناعنجز اك رزواَص 2لءنف 2000700 ا
 ميرجألو َئلَمعْسبلد|يعلمز اكراورفولص مف اكس انز اكنالانذ انعنمو ا اّسمانراعنجلا مويس عبس لزع || نص ايلي "من

 ةنياحجلا نرش الت ال عه رع زعزعاهبزعناةعزيزتخحن تبع باز نعد بنك ب ؤمجيزعر ا فضلا ين ؟ىم +

 0000 دا لاك نينو زخم لاو كيانات يكس دعو ضال
 ,دبتلا يا ضاري جل زمنيا ضيفنا مول تضل نياناجز عدلا لان تءابعش دل نزوركل| | ثعر هت” تمإ + تع دج

 لفت رابلع رار ع بارع رد رعوعف انباع كن زعم عنان زعدشم و كح 4 20000000 انعدم عع وت فزغشم || ١ | - 2 يشتت |

 لال هج زمن زم يبان داك اجل نتا عوداضل لاك كءتطسانادبج دجاو ربا ضزانجأ نودي |
 ضبا اير امج نيزك ذل وادا افف ل ناك اضل ازاراعت مويا غرل عز تلاإ ع دال 4 0 0 هك

 رمادرغ ا ابسدت اها ع ثمل )2 تبا ص شالو ر هر انرطدانحباو مهما حاف رسال اعذانف - * عم
 ل دار نر الع : 20 ْ
 ا او ا م تدوم 2 - نك هم]

 قم حماها عنازفسر عن قرت مباح | جس ءاطاا الا اكل تابلع ع قف نر ْ

 ةوزيملاول مضل بجسد رشف لضدااذالاننذ :الاءل تا لطم إبعؤم ال اشلانزتن ايلعاه ضاعت زعالمل علال سنع |. [ىدحم عا ا 1
 رسوما لتغلاو الاولين الذ |تبابع شلة هز عوز رضع ا اكل 0000
 وفعلا أك لكل اسجد لادا ضل جحو شريد نال ث ]تل الع طري بزعزايرسبزداذزج تزل لعبا اص نم عقلبك سا
 لا ل و اثاانلطمس ان تعرعسعزب | | عكس كح ْ
 ا اولا رو ع وهما اء اطل ! لل فاض اجو نْذن انصب هيي لا

 أهيلعا اهيل لضفيرلو اهنا مركسب نبا تاكو نع اهنلع الر نموا هيل اضن ال كبل زمر انجاب جدايل نعل تلءابلعزضملا 0م ا ١

 الزج وب عدلان شل جنسي كل رضي لنغل اًسو رله نانخلا خزانخلامدداذالاذإلغ 4 3 انساب 0 |

 كال لن ل نهانا هوبا اظخؤ جا تربع جم 5 اعنأ 4 ٌْ

 هز وبجوا تل لعوسحا اراه لوهان )تلاع 1 معلا طف نخا الع جد رنضز اذان ازين اذان ورجاغيملا لافد ءامل لزم ءاملا 0 : 6
 داق اماوعددنورجاهيمللا) اذام لوما معلاطف خا الع حرض نان ان 0 ل 038 1 2« : ظ

 بار امسوغبو وا بالاول اناهؤش اكتر باع ادا ةءالزنحا جاءتني اجر كياضالا |(”: يثل 2

 ها نعلن تالة داّسل نعول كبرابتلا ماكحالاب افخم فر طز كمدان ملا 2مل لاش موب ظ 21 3 2
 جال زك طم تلرارعةلعز كونغ اجر شف زان ل ازانخبتم اذا )تلاع عراك ةلسغ ناب كن اا :١ ا 38 ا

 نعت اككزئاناغ) افا علنا عا كارإع ترا عاب اشل اسال نم كتل اوزيل الع افدرف بهاد انحلا 9 5 م 0 5 ا

 مخاض نرد ارو هي ةوفيس اريج مح ماذملا :ئرطخرل ازعإتاطع رابعا ام امل اهالعلا هز 0 8 0 5 ١

 مدان ارافاؤركال!ءان سال ا لوج )تنبع عراك ندا ننل !بعنل 0 نحال ءاملا مؤ نر لاظمجسانانأأ | 0 0
 رازح رمز نعي وزعمزي ساحل !زعيس وجب بمر 1 نباننع انعدام ًاكتضب جزيت رك الا ءامل ئكرتهوأ| انص 5 2 0 نال

 قف دك الاطر ما لا ظاكب الطرح الذ )نحال رن عل تحل )تنفع تيدا ع هيزعرآعأأ ب 0 ل 7

 00 ناو
 35 20010 1 7 ب ا و وا وج تبخل هلا 2

 ت1 كدلك هواي ب ب دل 1 اح - ويدل جس , دي
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 : ضربها كراك برماجغأ

 0 مخ مومل اقاوهزاكانت رافي دالك م كالا دال

 كوب ا ذم ال لذ لاروع دان يزرع عل ازعاج زعبي اسم زلزال اكرم ثم ناكل كرم

 هع عإ 0 ْ نوم زايادشبلن رمز اكرام جرش شكيت ائشددهيالؤ شو ظفصس رتل اجد رانلا نعلن رشم

 0 | دجال اولاً اكاذاد؛ هو درننزب أملا ءاج محصن اكاد البت لرال ل اذن مهنا نرد اهل ثلطن لاق بلع ئتمالذ اسم | |

 : < انس | :ةضابمنعتع ب كيوانلاد رم شا زاكساهايل فد ءافلا بس نوما كي نيل فضلي

 عب هيض ؟يرأ || لفل فكالعله ءلملا نفع رش ضل طلاء سف فرو مبلل لع تلاع ترا ال اشلافرعاه نعناع
 اا ا ل راعاميزعراعزدنعز حازب حابس فن |
 بحكم < ع" انس .ةهيلعإلا اكاطلاوص هزجذ ودع عداتنعكشل نة عزع دو جزا سوس سر مول غلو د غب

| 

 1 رس
0 

 : أ ذعر اًساذا اس دعني سنهيل لفل راعزأ| بأ مؤ جانو تبان رن ماله اتم سؤ ب جلج -رل لزرع

 2 6 ع ْ وا وا مح نبع ْ

 00 8ع ذوي فمر شو راضراطملار الخال لزم مجم ابل اناهؤ ل ضالاوهانهر ثريا عشبرإل ةراهرطل نجعب |
:02 - > ' 

 تام تك ام يزل تراب مطعز اك نإ تلبس شرإ بزعم ربع عزاز علا عز بتاع نبع عاملا
 ْ 0 0 9 لافوتلا هلع زمور خازعزن جر لع بس مز نان اويل اذ نكي اذا يب نحل نيس نهرا .نتلاذا ةراكركك ءادانال المعلا

 اا ؤ انماناكرادا تضل ابلعن قوزع هدد ناضل يضبط اعمل تلطعبلاط
 م 3 0 جين دانلا هند تغالا بش زاكوادلل جال كنان اذا أك هان ذالو وهل لصرف ثوم
 ) 9 ما "بيس ا را و هيا
 7 0 ٠ م افلح ارا مانملا ئ اراجذ كفوو صبا انش مر فرو طن صايل انج الرباع

 1 00 انهالت ونسوا« ينس امانؤ منا تلال الفيلا فيكما ا

 الك د ا أ رهان طتعرال ةمزذواذزعيهد رجب مو نغينوجزبا بريا هدا زيفتمل اهاالالانطنشبا ابشر مانم
 3 م 1 2 7 | اكفرناكرالاظل اف اشبشمف فرط اقر اوقشلادانلابسورمانم يارا هنيصاوس دع 2

 : 20 ناك...( دايخ ارانب ذل شل ؤاطمال م تيلعمل نفل ثذ فن بنل ونادر اهيل داخل ناكر
 3 1 2 ع : هان تابع شدا سارح اب ازعرزجا عانس كايرو للان ان 1
 ا 3 9 المي عشمرملا هدزْغل ا اهلعربلذ اهل زادت ف نزال اناا ةرباط مانا نأ :الازع
 : 1 20 لأ اك ع 1 تضا اافددم اكول ثلز زن ةحايجت نما هعمل نال لاا : تراطدرزعد تل رعد نزعت >-

 1 أ : ازا دطززداةيعز تزن يلا بل هضاب ثنضال نكاد يؤ ملغ اهيلع لاف
 ظ 3 يا لا : ْ نهذاخل اد الجل" | سيزلع دريم نهي واخ الر لاف طا هرلعلجترل اعرب ماهمانم ةئرب امنع تراعي دلع ابا
 ْ 6 يا ايلا سس النعال الز نجد اذ اهزخضمس الدر لون هيعنمب امتد ل النخالة رض اخرجي ل املبسو كالذزلعجنازّلع
 رس: ا نإدنموس هنزاطنب بلغنا نش وز جنك دبا كداناغال جال لجسم لزاما يت

 ١ ١ ' 9 اكسال اعنف اسال رنا وجه ؤن ن جلانه كج قامو قولا انطيني ضل نها

 ايذل/م01 ىزو | هنااا عيني 5ن نامل زعل ول م مزاج لبان عم نمنواسصتمدهب نيج
 ولا 0 0 0 واتس ايوا اج تان اي او بتل زنا نسل هنعمل زم الاناث

 5 ارت 1 شالا ال انما اذا تلال عدل اد طمس كس ربوعمزعدإ ل نع ددال اكاد بنبان زجحازع ادطع ْ
 اكلنا ب ل53 دوا اذصأ| نعميعزب ,زعرانشلا نزع بإشملا يسن لااهلاف طف ؤداشلا نزاكتدبؤاهعمايملد الجت اهعماج ذ وهزم | ن رع مالوم ل ماك

 5 ا ا تا غن
 وا فليح ةلاوطدلا

 0 اوءاغذ)
 0 درسا را

 1 0 534 0| ا 0 ل

 0 8 ئ 0

 + يي م
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 | اال لزناح بباقي بير شاييزلغزم املا ذر بشرا جورب ليل ازعل نبا عانمرل ان اًسذاذ ترعشال دعس

 طير تلا لعالم كط غن "لاش الد دز جزع اذاش زعنج از عراشمل ا بسب ضل اهيل وليش نمش

 اتم كز تايم نلبلا , 'لذ نوهيسرملزءاف ارسل لاذال مال اهئلعنلزنا حافي ثيجي سرا وارث ما جرجرتم

 موجز امض اهل لغاةيلعه لماتش جبل ودا املا عمايل تل نعل تل العنق اطل اشف عيني نع ا

 | وهنا نغاهيلجا عزل انددام ذا امص جرا ع) رابعه راع و الشم 4 7 لان لكزعد ازرع از عج ازعأ
 | فلاش اف نضل بةيزعزبنحازعراز مز طعزعراغز هدب زج يزينحلا 1106

 ' اطارات هنااا لاهيا را عد ليم ال لا بعل

 الشم نل انة عيبا دنع عراّصلا جبال فلا اهيلعتبمسوءاملانلزناو وهل انباجاذالاب | انمأ
 1 ا ووو | نم

 ا اوال اهيلعز باول شل نس ءأ لازماهيب ا از الانض) غار عوض ذارلا جز

 دز غض نرش طوبا تبلد :رارملاو اغا مودلذنعالاةر فرب يجز عو ]تلا بسسس افلا اهيلعز

 ظ ير تغافل وغضو كبل لاق لا زعل لع هر اذ شف ض كا زي ؤلخ جف تفل نام 10 نانا
 | ىاهسماجلبتل ناو لف ثار ذا ذر لءاجح كتاب عرتبجيوإل نافل ةنيتز عال لا زعل زعم زعيم جز || انس

 اجتؤاهعم الجل انا اهيمانه ثار اًهرال ل اذ دنماذ )طفيل لذ جزم اند داهعم اجاذ السن ١اهيلع ةجيرفد )ضن ااهيجذ

 | ١١ رلت انا كل ورلج زي تالا نشا اهلج ج) * جوا زغدا ةيماش اتازال ا دذلشلا لفتت :

 0 ا ا ”دازب انعم هملنإ ا زعيزب حلا ببن نوف و نمار ص

 | مرازعرانمسل ابيل دن ربع زعزاةعن دار اطل جن عدعس بسس الغلا اهيل عزب انمطعال اءاملا || اص

 و نا يم ا لعلهرل ثلذ لاف ةراذذ يدع زع اودع عشب جوبز عش اه
 | !ة/لاهبل لذا ذوعمزدنغ )ياش طنماطاوا فجوال ثا نب از ناشلل ذيب داكؤ نا

 هذئانإ تابع طنز | سب نمل كل ذر نمط ناجم كرا لاف لع شلل ذا عضّرض وكان زهيطورنلال
 رخال شدد ااا راندا دله ان نكي قرشا وذا ملال مرد

 د نياهز العم اغسل الع هماللحا دبره تلا اناث لف دددام] زل والا ةنغبلار مباغرسعلا نينا اهدا |[

 وتلميع مساج كمان ماش ماه زوز يزاد
 ضيعت كرا ابن م |ومباةراش الانبا 204 انااكراعما لا د رهاعإ لن |١ اب

 ْ دارمي ساهر لالالا ةاذازتس تنهض هيام جم |

 | لاف جرهواغربدو امل اذلجترل لفل اث) تابعا هلل ضر نتن وككازطجيزعسؤ جز باسم اهيل غالد
 | لافلت بايع راغ دبزع لرلزلالجر نع ان جزع زب حازعن ابق سد لغاهلعاواغمومزنشنال

 ارحل علدوسز زعزع دل زعزب ماجد غال عزب هموصرعط تل انهو هدرتلاؤ' للة الانا | امأج١
 اال اديب مال ف. زعط رطبا نضل نزين اماما وهل ان اهنا خزمرلهاذإج لمت نع تلاع تيري غانا ناشف
 برقر يلائم كاذب نيم اونو رتل يهزم اف لال هزم. دود اكمال

 دك

 رمق اننل أءادلجرل اما غض ) شغل اب وجو نوكي وكراناؤج نإ "بنار امفاننالآؤلا ءادلانه لذ اناء يمل راك اعوان

 ريتال نزع عيان نانا نجزم عامان سرنا زج ا نبع اؤرجا عض ماتت ار“ ينل“
 0 «أ/ تلاع ز توائم الا انيس هيطع موج عضد كل ذاع نخل ابوجر لع نان ْ

 ثارت ار 5 كابلاووهغت ماي كلذ ءانازاءاننماكاص لع نوبجالد يلا || اس
 2-0 رن الئ لاين اكغمالاب كاذجس# ره ]خر نعل سلاداس الع لع مجرم عملا



 7 1 يووم
 د7 ب11 يت نازك جرش رسال كتاب ىآقت اه

 © م | أر يرفنحا جمرعت# اكويمرانصؤبزاككرل غي الخر ضال ل ناكياول تضل ابن ل ةل د شبانش الا
 .عجيح < |اضأ نعناكمن عزب جتعإلا جز عزبسح لعدانسال اذهب تجهز اكسزيازعز اةعزع نيس زعنإ لزب نعت دملابحج
 تي < | | عجرمسرس بلا ئفرن عجيل انبتجالج نيالا ثمل تاع لذ عمار نامل

 ذو نعناكسنبازعاضمالا اذهب بسب اءلن نموه آما لازم رخال اذان كلا شال انزل ضب نم

 كيس _ || فيجللعزازعا زم زهرات زمر و جدن م يمت يع
 2 يل ما م نع عاشملا ببال هل انف اهيلعله كلذ شل رام ئرت مبان مل دنا :الانعإ تال شرا عاب انل املا“

 . لاؤثر ا اشاد نم رج نع كاطع هر عاب انل دل اهليعزعربزجزعد اع نبش نعش لزعر انّضلاد

 8 ايبزالبأ بجوز نشر اب عزو انزع الغي عالمان اش غزال طلاننوكراالا واصل ارسم رنج

 ك0 انصإ اذهب بس اشش عيب ل لول از الوثضول العكور ل ره ل زمول الل دحوم غم ماإ) ناكناورل خرم فن اد لهموم

 1 ع 0 ماج لاكاا جنو تاج ناب يطا اوورضمن ب وعم زعل اضن نعدادسالا

 0 ككل لى طز اكن ارخ انبتعيؤد لذاك ز مشب نمل هت ادخل ابانج 3مل هعازح نر اراض الضلا

 ا تناؤولملا 4 | بيدور نيةلاز زاده ادار تبدا وحس ثيبم
 هي قي | اهزعيم وحجز! بسد ملال ارالضاملارازخال لزب يمر شخر ذك جا ولض الغل 0 داغر بعمل !ؤلةرالون اكاذادا

 ترتب مار مط لاب اونا نبض تاب ياش اناشيد وعباس كت

 . كت ريدم 0. اص | هالو لدض الج نعددلاشلاةلالهزبدلبزع عين زيجزعر نسل ابابا طع زمان ديمه ال بار ديج اش أ|
 0-0 ا لاغالهنز تي عنوجمزب لش عجن زعمشس بمب نفلطم نجا بس: زكر االول شلع

 0 06 هللامهكضراهجشلا ا يسم

 .0٠ ترجح ير[ بج لتي عرللا لانا ل الط سد هيلزع أخل زعل بج نعيد زعزب ل يجزع نضج: موزع ح سمع
 نأ بت ش ان ولك! طاش ايبا هي عرج

 :رالو م - داكن رهدل برم ضمد همز نغير غجد هزككناحال انااذانمجلا) انتل الزج ازمة رالزنعمنرالا 1 زعداجزع

 0سم أطبد تزجدزك ضلان] طي دينب دلك بحل ازعإ كراع هرب ابا نمل اا اهرب اع تا

 1 3 ا حاز ل يامن غضا عالا ثلا اير عدن زعز ضم زعزب محلا جس معي جزاع 5 اشاد اكد

 زاكاذا ل يبل بيع دال لا كو نول لدول أس ونرلو مانوهزا دشلا درء ضا] ف اولطنل أون
 بأ وطير ازعل سزعز سل بتعب يخي لع اكن اشرب انجل لعرككا ان اعود 2 انتو لحي شر داك ايجي 3
 !هموتالس شالوا ال اريحا ا ا اناا لع تدلع لع جاندنلبح | ْ

 در نار اليكي زمنككوؤ تضم ال دجال هنرلعي ء بارع تير ترا شابا سلاف ربجرمرشل 5 |
 9 ا ل ل انانلا ثارت كلا غلعدوصاوتر ظ

 8 0 / كش ضل زا غ ضال مناف زوك اش جاز الدان شبام جزع تلاع ةداشائانلا شلة
 ١ 1 لأ ضاعت 501 هان : ا ا و |

 ل 9 ول | احنعالسنلا ايا زرد اك زول لك ضال نعد زجل اعز رالف :دتبقامببمدزس ورا
 نردد ياا لام ربنا براك ج هدر بز رمال تلاع تراب يزعل اكله بانت لواقاماَدم ان

 1 0 و “ منو ضب ئحل سؤ زيالد جينر عج دن ل روش روما ا |

 3 لئلا ملاضا] بلح ع ملا لرجل نضرب جنجر طرب كغم, بخل نضام ممتد أ
 ا زعرج ازعرح زعيغسزع غال سب بانر زيلل ضبا ج وة دشن ذا عر !الل ا بجهد ضان :

 2 ر 3 1 ١

 تر ا 0 7 1



 1 ء2اشلا مى ابالااةنابضخعاطب ءانلاد نا ازع كاطع لاَضاابزما اضل انل سلاف عايسز عاملا هبازعلاضجزعأ| م فجر لكامل ٠ "| اكل ع خل 4 1 2ع

 الاافخ__لم خوه هم كلن ال اذ ب جوهر جرا ضل تلا طعم هرب اول ذلة دعس بلع رمز مماطل عزب تح زع فراك 1 معلا
 تم عماج 2 علطد ظخاما جا نخادادجلا»ثبنفخا اذال |ةري لذا لعد[ داالادبعم دعسان الاغا دك 2 0-5 م

 د . -ذ 1 دعما <
 وهداننعال م جوهدل جل )مال ]وم تال عشرا عاب المعمم عمم زعرجز نارا عز عزب رعد اننهي. 0 0 5 .٠ _- ه1 1 -ءلأ - اانا ا . . © ٠ 26 ١ انالاانل 76 2 ّْ

 يلام نكن انارذو تعز فج رعنالمز زتايزعزع اج زعدنس زعيم وز زعل بسب بقع آم نت كبل
 نعزهينعزب خا تل ازع نشعنر زعتر كعلا ل ازعز واج بسد ل بحال لكك ن دن عوهد بعدل ف عم علاج أ م

 هائل ةنجتالد دلال مبان ننال لوب لعمل )تباع تير خب زياعادجج رجا نزع لابس ازعل مل انهرتزلاإ
 27 افي مهنا تغب بشن حفز باز ماكدجوع دي ا
 كافاسبت مل هاؤإز الا انتيا فزد 0 وش درسا وكوت

 مجم ل زع نادررعيزمانتلا اطر هاذا نقو درست جاك كاب هر |بال ءاؤسن

 1 لل ازعنيأف تؤم ءان ءزم_هضمل اطر مبان لا نجلا )تل لل عرتطجوبا لاذ اة مش ز عير جزع
 نع تلاد عرسان اشسذ انساتا نمزكزبملاب جنا زدعاب شالو مز ارعسال د نيرانجمر عبث نالغرم

 كا زلزال زا تان امهر بتم 41 ا
 الداؤمانم نضال و تالا ةكلا :رع راب اها غازي ]بتل ازعل للع شمل ابا لل اسال يرطب رعد مل عرج ا
 اير كيسيرضن نشوان امنع كدرنكلا لانشون ا اكان [ندعبلا» 0 2

 قعدات منادي عزرا ناو نكي زاجل لتلميع ياو ضع انا اكدزصصا مزون ا شجد زا يرجو اكس لنك
 ةا/ ءاننر تجوهدلجترلا مانب وهب كلل ع ههرابغاوانضمم ملا ةيوالاد مزز زلزلت |

 ًانضويؤحتلا ذوكلاطن_بجوهد ءاننزاءلونج ا ةلازعا تلال شد غو اللول اعز سرلنع هال يب ا
 النضر تعجز لعد طسزع عملات دوعال اناهنا اذاتللذ د مضر يحلل ج)عماناانال الا 00 ا

 | رمزع عز ارعاظمال انهي سس دز طل اجا دضب الا ولش' ن طرسادال لاذ إتلءا راع غج از عد از ليضمن نس زا ازخ
 ا 2 تسال شان وطي لاننا وخل الجر انجل درغب الاوان عزف اءنل اشم لاف إلا هدرا مار عت ازعرنم عبو ص

 نإ هند بم ل عميان نال رع تملا ثاططانعنا عزب تان اروي |اتمإ ١
 اص

 م

4 
 . دان وتتم ازعل نعتز از نعز دبر حا دوم مل زعارف ءزب نع كسل ل زعاعا جب بمد جاب عل ءاهنزع 0 0 م

 تبادل الكوم اضلا الشان لالاشجن بنج زال ل ةؤتباهنغجب نعتمد 10

 | 0 ل ا
 ا 00 هياكل سو ورا مورو رب اهي نع ,نعصبموخا 0 ىلا 3 9

 م 59 1 4 4 : 39 4

 ظ تاع 5 جا متن هتلامسا اهلي كلذ ان لزب: جنايل اقماع كر | يزال شبل مالا هيب 1 1 0 : 7

 ظ دراذاوب لعلّ غالهل افرام نب تمزاف لذا دعبل انسي غرما فاتك للع شماغ با عزز حز عدا زعتانجلع اك انني ا ا 2
 ٍْ اكن دناوفصزعزبضحلا_مءالئلازعزاو اوهصرعز :اتما اك راتبا ضال انرلمل للخدازف كفر شاع تأ ْ اا“

 | لشغل تمازج تما ال ناني عدت زرت للا نر هاماف وع زعزع العالع ْ | 00 وتلا ل
 م .٠ .٠

 معلن كذا سفن ماكر: ملال نمدسول نضل اناني سكب غف نلف اة طبل هيلة 0 3 3 0 ١ يوي
 ١ ىئئامإلزمأمو دناالابكالالا ا بم نزل اب .ايزم أصوم ناالا لافؤضر لعمل !لخذض كل فالااةلنلع 9 ين 1

 'لإ نع ئزلال شل انتل هدب لزعزان بز هدم عطل نعي نزع علا 'اكر: مافرا سام مؤ تسد اي 2 0 0 ١
 | بييلبطول نعل ادب تهز ساالدل نضال باخ دريرفور لش وتم اذائككونغب ل هزبظراضوهورئوهضنانفانيلالئعاد | | 00 0 0 75

 اكول هاش زلط اع عنان نيس فعلا !نع ل ضلان هدا زعل حار مزعل سلا 1 00

0 



١ 5 

 ١ زارت هون 1م عسب ونس رم . 201 |

 | مم ع .ةنأإ ع" || انماالل اهرفل رلخدلر ثالغ )اذ دله سج انا نإ بالم درا و ديزعز انس هلا نجوا انعكس

 تسب - | اص لى اثم | طع اكرل الخد انا نضل زعهتتلاذع تمل عائانشمسز هيرتز عب لش زعل اجئزعز ال اك باتل زم

 الم 3 كفانا تان ادب مهني شلش تنم ع ذا نر تل ناد هدمإض جزع نوت زع دنس بس ميوخت زعل مع

 هلشم إم تباعا لانبخرمص اجزعرن اهزعرو ليز اهلا بسب, الذ لع ضنك نادل نعل, تزعج ”لعمجودن 'ددئق لعب ضاذ :

 م كاهرباجرب سمسا زعر جز عدا جزيل ا_بمي) ذل اذ درر دج نسما الاطلاق غيازانخالا_ث انا ,

 دبل ناز اوبال لاك ادخن لمجبل نان د موهوب ركل العم نب اشان زب تلال ع قرط هينزع لغد
 كلا اةراعزب علا ضفزعرإ طلع بسس درباذاشل اذ نمل رامالفرشد ,]خباًمالاطذإغلرابل ضر تمزمو نوعان

 ايلا هداف لارض دّرباذان ناد غال ةرطتوهررتماف تلف ضلافط عبء تبل لجعل! تلالع سيلا

 رضزملان) تلا طش رإ طم لزعتجزعزر نعداةزعتسجلا بسس زانذال اكان طربال الل نر نال داهيتم اذار
 رلضزالم هججلىتل انتل شر مساع اطالع رزبلانبكا ناقل بسر انجلا )لغير نه انما ام

 نعرسعو سلب زك نحل ل إلي لفل نزال نبلاسجابب اانا, ةرما سلع 8

 رفجفساوإ لأمر مرمر لبعل اولسغدغيوربومرنع: مل لرسم ان ذ/تءالعرفتجوإ ةيزع مزعج ازدزلبج

 م انتزمزملكم كيل الغ تلارشغلاف 3 ع

 داجنولع نازعب ا كمين ”بارطنمال ايزل و لا ر| كيز عشاان كراون رابغ
 تم هضدز نال زم كل ذاما ال لاف اهنئضل شغب !يغسب المارس جرا لزع شل اسال انتل ءابا ههتيرلعع هز عاج اع

 زعز وفض عر بحلا ثعللام:  5 330560
 ةتبنلا شم كاران شاز الزم تلمسان ا نغم زا معز عز داحماشن غنا شل اكرصمج ادع

  0رد ثلا خامل انني اناملاظ نال طزعالاش لان تل بعترلعجزعذنحلا 30

 ارسلت اطعام جوزمةزاشن اكمام ضان: زال لعذالازبجوإ
 هدالباد:زؤزاف نجت نط نيلطف بال مدلل إبل: نالطناذ طم نايت كنه اجيزم وذ جيرخ خاض (
 ذولا . راجي شلكز كاذ نميز هج لجت حش نهج موون ةزتلجو معد الاذن اننيهشدذاراعمزلج |

 اهفراكلاذن نورك خا هازل شت نط جز هزكدن نم ككل جل زييزمن جوس: هنا د ثلاض هن انعاب

١ 

 ا | :ناميؤاللان اناا هنركد دج اولل اوس سوف لاف مضحكه نضج زل نام مناعي قاولل !ءاشل زم
 اع كسي ْ ارجل تاقشنال ا ضجهيد ةدزضج الدال زكو اضن يشكو ءالوهو ءالو ثان ضخ مؤمن ايش اراض دس
 20 | هاوس خو للم جيلا عنم :ناز السب كال تجرككلال ع اطار اضم انس كد زد االل ادالوالظد
 - 9 حا ٍِ ل أ زازماةيحزكلات تلد ناار لما عمن جمد رافي يزال معاة و لركن امنا
 0 ع ا ١ ل ضو جوت راس كو اهيضخر الم ذضاطسالاماهئنمرعاةزداوا هم د دانشل اهيضج مدون
 ْ د 0-3 ار جشع امها كدا مدرملا جوع ع داتا داش 4 هيما مد |

 عسسما 0 48| لال ان تلرنلع دبا زراعي زعل اكو حو كاو زل اطرغ حاز عز كما دازعإ تارك ابا شلات
 ف نال 2 ِ نب غب نك مز ذعر تنابزسملاالا شال ةزاق مزعج كر شع وكبرك ماطال تلين زوما

 م2 ا

 امج ديد للا أ ايي وكنا ر 0 00 هايدا
10 1 
 0 ع كا ردوا ن6“ ,ذورخلا زراف 58 37 7 هعدعل امل ا

 2 هننوهملا هزلي اللا نهزتط با قأب 0 شع وكل دال داود تر
 رط .اماؤمعتجوامرلا نش ذا اال رضتحلاو طل امانا م ١ اثدملماددانضالا|

 0 2-55 هذول 5 3 ل زن اش

2 7 200 0 1 
0 7 100 2 
 8 را : 3 2 00 0

٠ 



 م 0
 9 0 2 ل |» 8

 0 0 0 0 7 ل
 3 / ا 00 5 1 0 ا ا 7 3 - 007 ير جا

 الراو فرو ولا رار ها

 للام جت ساكامذر ما ةزازز اكاذدمأاذ رندا ) رادع هدا زعل جيرو نشر ع 2 ب 5 ِْ

 :ذؤرنافازوكبااداهيضج مشد ارأدا) شلل جدانافربازشلللا جيت تضم ديرك كاان الو شءافضجز وكب | يي 7. حا
 نيموبدا ايويار اثير ةدلعططناناهطباجوذ مدا رشل إل اهير مس انف ةولتمل اذكره محو ميلا امل اشماداقاف ما

 0 ام م ءاداؤشعملاررل انارموبز رم طنا دل صو ءادضعا ظ >4 4 عكر ب

 رهرلاررشو رأيا شع اذار مويزم هرمنا ضجه شمل لو كلذ دهن انا نه عيال الفرار يل الانغرأ 0 ا

 بولا كلن واصلا دا ارتد ورنا ااا ضان د ل
 زل رع داوهور شمام ماشي مز اهزيمزملاو,نيلاؤ ةدضل امدكرا بيور ابي ضان اال انكر كل | ع 6 - ْ
 ئابنان اص نانغا مرا عطف أياما ا هيطح اكوذارل ةارل انضاخاخاد ءأدا زرع رمش مطل !زوكبالد اضن ا هيلع 2 تك 3-5

 همائمشاد بيرل فاشل انماران لوازم مرا اسمادز او ةرلَملا عر طجاوم كلم مإما يدوب هن عيل تت 0 : همز

 0 انبارانّزكا ةداضا هدا نزف انام: ماناؤمتجز اشلاو وال امل انمار اس ل5 لزم طهدع هيلع ما دمر اهرش 4 2 داق جدن ا

 دذرش ثادزا نإ تلا نر| سبيشل اهنطجبأ با” .مارانلكه صح ازموبف جدا ف صزماهضنج ماماؤ |( عت #

 0 0 دالة ماؤه زمونعب زال زتزخا ممءرلا نمازا اهنا ءانج ضن زمشلل“ ا ا 00 ظ

 دعا ناالز نع لعل والا دراذارلا فانا دلع لضم را اضاررل اهينا هع رص ازم كل نف ا تي كيجخأ

 ا علال عب بالشام نأ ال ثاراغل ة زميل انامل واس خشم اجب ا وشد اًصنجافنم 2 2 ظ
 لاذإك الع زعج هازعت جزع ]لج زعز 28 6 كوزعزضاء :ال بش ؤ!وزم رض زان نش الفلدالانلان ار 3 _- 2 -- رس

 را اندر عز حا بمب زلط شل طن نموه شعل اربز اكن اهل دال اضن جلازموهر نرمعلف لا ١ ةارلاطاراذا ١ انصا 6ك

 ثيل لاش ءادافاو: ءألازشل# رطل از وكلا ل اف تلابع يدع دز عجز ع نجع لع ةمازب زعيتر بزب ب وعجز عش ازع 1 عدمت

 شالا مؤهلا هزبلاذ ابان انه دال موه اهمدلق زم شمل !مايوضنر لانادانااهناذعيكرأ لب مس

 ناسا كنغر لا نط ز١ الا ملا عاطننازم شعل ارغب نجي ةشعل ادي اكرام اعراض اس اً ازل واضح 7 تجي
 هاه فج فولط لاك: ةاملارعبتلا تما فزعه يزعط عدد وعدن عمير نس لعرإ يفز لع سسمهزتراغز دايت عج ْ 0 : 0

 رش أدار تل قر لذ زهف ضحك ناك اهم هاك 6 فان نول !اهررا مدان ولعل اه نلن اهيضحث ماض مر اثارافا 0

 غيرو ناار أك اخ عنه عنف: ىلا اهيعمطلعشملو م تك هد ل

 | اهلاؤملظب حاهئدابعك رز هارملاو نتبواس رزه شما انش اكاذاو رهط ذو شع للام اننناك نال ان اتابع

 ظ دا موس اذهل ند درك ا ازعبتل ثلافإ تابعا ضرلاوتلاإ رعاتبرل ارح عز ازعرعم هيوم نبا

 | اًمدورهظ رم ها نعول العد رلعائانل شل فرانز عمن عن امعزعزب ل زعرغم بسب: كد انعم
 نعد جبن نشل !زيمؤساهرمأما ارغب هت دل اند ا هريط زماني اضن غار ارسْؤضرلا 70000000 :

 | ل ديم داكن ورنل انها سواعتح ؟ مطل لعل اشارت طع انقرلإز تلا ازعاج نوع 518
 زازعلالهز د ازوز سحاب ىيؤمزعيعس بسم ثراث ذاب شه داعم علا ثمل تسب ضان وتم رأوا: كلب

 اهمأءازاكرادؤ شعل انرظننا شعل اند داه دن اكرال انه ملاك ذ الا المشرخ عاج عج لزازعزع

 نجت محن رلازعبثلا اذ رللع راح زع و زجازازملا هيل م دداذزع [كازلعزعزجا تس ميمي نيت دل شع
 ل انعا مرل اعطت زاوراضا خو مرل لمس نانا ةرسعل نرد اهيضحزاكولمور ملف ش لانخ لا مناك نهال تفد

 ظ ردوبدا مويرهظنم ضاطفسملا ل تل لل عرتخج جزع ع رجم عج نعوم لا _تيبنلمو 20 0 ْ

 1 داو ينل الف مرللا اهيرمشسد ذل انعام اشد ةلمايشل !للع هدرا عدا رع لل خدل الاء رمتحزعز 2006 سكول[ 0-50
 5 نما

 ولا عيشل داوؤسو مد دو ةرا لان اكان درا ضارضا ايينساللا مدر ذرات احد مذ 0 مدنا اهي )لافي - : ص 7 3

 ارانب ةلزادد ءاتزعزإ تدان كيل نيب طنا كرامي انا ةارباز اكن هلهاد 1 3 4 5 3
 م 35
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 .<عب «ثي. هجوهسلا مز ناددرإئض اجمال مز ادحاز اكبزمن اراب مناد ,اضائثمالا مز 1 الع هد لغو اة لارج

 1 2 هاهيلدن اخو بشويش را اي عيطارتاز عم باك

 هر حب نول عتزدداهضعر بانك لانا ضربنا نوف زمبع رمز لوقت ملمع مر كلانا الماي هل زا
 6-3 | تزككردنات اردن اهضجم رار لان ١ تكانت ارماسانان كلانا ضاخ مين رح او مؤسس

 ا اخ يلرطجلا حلا اهيلعاف كل ذم البورشلشل ا هزبمؤملاو مل ازضلجلا منشن ناكد هيلع حا هيضج باننا ف
 34 دان عن !نوباستك] 15 نساناناك هاشم ع نالوا لاف لاثدرإ سان مدر سانا مزج ريا دوه

 انزل : ةاهمأب او لوشن قير شالا ان اهم ل امرعصل اكزن امازع تلال هه رابعا المل اًسالاة رمز عراجنرالا بسر جزع

 3 0 ةترل تدب ط+ نوم لم اعز زال انزع جك لانة ةطصل انمار

 تنير« 1 | اكرططمال عش نما يعمل: عزدظز مؤ محلا طز اكراوزعن لا زموههزيمؤب عجله اكنا ل اطغ دل اعمل
 0 نداوب اومن ]ع جدر اهمال لذ زاهزامةناموثلا اما رصحجلا ذربلف افاست شايئارادانج راكي

 00 ََ كلاما! مائلبصبملازعزالغسزعن لأ ضل اهص:نوكم وزدنصركمل اذ ماه لنشسال اخ دراحال زال

 1 8-3 2221101011101 رايز ديدات ا جشدإلا

 : 0 لزم :امازوكتناالا زري ,رل انصب خامل نضل اذا ساطع طل وبا لال 46)اذ نبا هصاضج زرع ”!نبازعفيإع :

 ١ 0 - 0 0 ا
" 3 1 | 30 

 زله اهينراب ال١ دم ناخب ةاالتلاس ةءطد زول بش ما طاياز مزن كا
 ١> اعبر شملان زج ديز طع جز رماقل ن عفا خزي تعزع د رينز عز ع5 دل سا طيز[ لفظارش ةمصشاا_ |
 طه أوج جمباز نضال ناز 0 بم

 م

 5 0 ا ل
 ُ 1 رعت 1 نا ا اداب تل زعاسا
 ١ مدزم تاس ا ا ءاضسل زم شلل رشا اونظ مولي اول اشراف

 ١ 3 9 لح اجد اهينع ك ثمل فلو أن مولر ارجازراضصب) ةواّصلاداكشار ْئْس سانطاول اذن مءانهنف نمنع دراغسواكهراهف

 ١ 3 ا ليدل اكان زو كل ذر اجامل عمن ضيرمل انما اكةرنملا مزاكراد وللا اهرتشير فرن هداك اهرماسلا

 |١9 | كلاثماد كيان !نذائز انبابزاناكذاهيإنش )لسائر اك اض امج نلظ لتلباباجولو مزح الملا مبان
 ا اذمهجو دي مرالطخا ]فجر اراذا طيبا انبعرذ نخل ان:تن ا فالطفل عطف اوربت ان ان ل

 2 ءال خباز اهيا هين اد شنو أ قواد اول ذ ؛رنّسل 'زعزاكراد اياه اهئنع كامو رهط از تح ةواًسل ازع
 بزمن س مل خال انف 0 هالكون م داخلنا الاقدام كنف اذ ةلاقؤتنب ناولغنب خرمامازدجز م

 اويل الو هؤعبش الذ نط النضال اةمزبغش يدب ايشسنعع السن عمل اثلال ضم هشاوطراط مل اوصر الط هنا د لوم اوماؤلتلا انهاوماشت

 ل

 م

 1 ١ ١ ُل 3 1 ] :مادطخ 0 ا

 0 ريالا ل 0 هع طاطا ال هرخوثإذ طعرلا وهو تلاًوذ كف لف الشااذارانههرْمضإزا

 : : “ لا | ازشعز ماي مططنلال الذال ثكمف لال انساهينطمل تلف طن معمر راج تول 00

 1 6 1 طايل موزمزاكرا اقل ننشر ازيرا لدن مز همم لا رعاه اذن كلذ نشل اون ناد
 ن1

 3 دل زج ظالم 0 0



 و0

 شذ اط ذضاخو كرد امم عل هد ازعاًبيرجيزعبل اول عْلَصَا وسر زعال اه جا
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 نكت قيردعطفاطافعنمو ااا نال ب! .يرادااكبا ءارأ اوزيل اناكساوزنل يلام دخل اد
 | ةدهرطتل اكاللنل اج را لاو خل كبل وى الا عطش ادور نعال انكسااذادإ اوكي ا

 الفلل مين نص ان امل زي البلا عزيل الا , اع اؤلخلا انهي داما لتلراا ل لو نشا ضمن العملات ادنولاب

 طن عر تلال الامال لنا اعل نيلتولل انجن امضدال اوال مانع زبعتملا عئضرِسب اضل زب تسل اولورجب
 معو مخرجا حل ادع ماش ن اذ ءاتحالاولعبشل ازم ءارم الز مل لاو ءانضاللز يلع !ال لالضالاورالضل !ؤلغولا

 ولطاءدارلازاكو )طر نضز بجو: ملا عصزمورعالضا لعل اهب ازصزمد ا تل ابل جود الكرم نخلط !6|ظذيلا جانحل اعلا
 | انزلاوضرإل تل ]لعرلزم د ذاع اهينم جرمتش كلل ارق طال دعاه اد تاز اهيم نبل ذل: رقكلا ماكل اهازد
 ٍ ١ لونو كا ذنعّهالا هن التم اوزتكلا ءدانعل ظرالمه افانزا العم انيك .شورنلع ناهز العمه دداع مل هاتر

 بالجيش ذناناهماهو ازملئسال ار صغملالعو ]باسم ةظرمار عضد كلرارلعراداز ازعل ربنا بضخ ىوإ ١

 هابل عباس دؤمع عنضدزال كلذ علباانإبلإ«ناكأذا ةأعّشلل ولم ابل اكاوإرنتسشلل عوضوم عباصال ادؤمع
 00 ل كثينب) لف ثمل اداوطع 2مل ال ادد شل يدل عياطصاد ثيزشعل او داخلالل

 0 0 و اننامادتال هويكاذل ك1 للا ا و

 ا رنكيزعتنلا ةيونلا هند ملعب الص تل انماغل ابرج لشم مدور فوروهسو رع دؤمعل لذرخا حالطُم 5 0 2
 ظ 0000 مالطضال اهلل نا ؤفاؤمل اذ الشنب وز 0 39 > 2

 اذوز نطل ار خلدا ارم اهنا بم | نس ]هيساد مخاؤملاهرظعل آزاعمائشملا» 6 رك
 1 ديلا 57 يونس نط ءايرال هزوكاهيل ادار العزل الد ٌمتارِضواهيواغنسالا كر امرؤمالاهنه ديني في

 الإ لاؤرتلرلبعب لع لزاما: شاد دالكبا در طمدؤفزل زير اداكبوطاشن ديارنا ١ ءاناضتلما |١ ري
 رزخادواذملا الاد لوين نعم تفحززلا راما ونمطحس انااا عانن سال اد زل ملازم انج ْ و 0 0 -_
 دم

 لفل فدا نزعت نر فغجز عرج لابس )تل اونخمب ايش نالخال نانو جيو نشات اوعب ف زم

 فاطن ماش ل انف اهم نائف زل مزعل اًساز اول اسد كبل اوممالح ناش اذ دا دج )تل ابل عونص مل زول
 ثيرافل الاداء الشكف هنل الغاني ا الف هش طا اد اش طنواد انش طير اج ناش اداري راج جير لجبر كانت لنج

 ةولّصل نعيش شماو اهياش هيلع بل رشح ازمز اكرام افلا متباف ل اذ ةدز سل لزمل اهزضس ورش ازعل هضم ساونا
 الط: ذ نعل نمو اوهر منح ارماشبزا اهيل كو كرف تل عج نلف تحازا اهيل انهن ابدل ضو اضاف ةدرغل رمز اكرام

 11 ادد ا وسال انخرنز ناهز ماظل غنت 0
 زدامرعسا نازعدإ) ل زعديعز باب سزعت اككراكيا لاذ ازملمملاد اننا عال ير لمب كطرف

 انة مسن تكا لبا ع د ديف مادا امام لي زع تبا ذمجحوب الشمل فيرس
 رترلا غن ف سإكلا جزر اهْؤ صد ]نظفاههعم كمون طدزعل نمْرباةةرل هز هوطمنطت انجز اةفسكلا

 جف اغاني تال تيم وإلا غل اياز تع جس كن را ذوشم زعل نتطا ه

 | نافعشولااهعصارخرشنت ماهيلخر ع در 0 : امدزه واضحا مدزمىجر نال ]أسس ةملاد

 زسو# ةوضاسلالا مزيل ازموهج مدل اس دليل ازم جوز ادزعج موه زال باج مهلا جخ
 كينج ناو حاشا نمط طلخا نام ذراعين غور ابزمإل كعب ندا خضعت فن ابحام مالك
 خس :اكراد ك2 اناهيرجل زكتجان هرعت ل اهيزعنتس اكد زلا

/ 
 هان دركي ايراني عيل اش امنع زعماء ابسمزعرمأك نط ذخ وليل هي تا 0

 و حج دل ع١ موي“ هد م ١ : 6-2-2 ا

 ا ل م تاتو ب يحل 1 وشو 0 6 3 5 0 تت 0 0 1 4 ملا
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 1 هولصلا عرب ورطتزا اهيلخلاةءاوسرمأرا نعل اذانيض زوال اهيلع هل ما كثره اذ دنيمورم يل اذ رغفف منح |

 دولا ع وبن عربع دز اعزب لا شم :نانلا كايا كلف ءاوس أبا ةنع نهم ؤنااذاؤرشعل زجل ملال ثمنا |

 2 عملافءنجرادا مماثل عزا ةيان كل ذولملا ع لقط دارا لكنا مالت ايم شرا ول كانلاث بون |

 *_.| أ رهتنيداهتباد عنه وللا عيل لاف مجترادارأبازشلث ةنلاعز اهنا دق تصل راسنرادا مماثل هطل نز اهياخشلف ةراّصلا
 "سس 1 : 000 1* - ل 1 ., 8 وعرفثأامل »م * 0 لاب ا

 ل اكرزابلاطشادنازم لاعبان أطل اعزب زاكاتأ األرض اهتم اري الااهن ملا عمن زا
 ب لثماياالاف هناا لان خال هير الش اهمد ءاضاهضحل ةالس اني را زعثلاشلا.اينزجباعد نر ضد ماع
 <00 كس | اطلاددلو زب ددانزعمللازبةعزعن جازعانعلا الاد ما ثءاهسولبج ك6 نافل غاانذ تلاكز اذ اهنا

 ل اهنجنزاكلا يرو قل اظضااف نلاعروهداهزو طن وطب مضلع ةزمزعبشلا شلاق تلال ع هل خ لز عوج ]بلا
 1 9 اهنطمجرأ ارا ادمان اهينعج وكيلا كلذ لاف نا ص دنل غاي عطنم اناوراض اشي نيسان دا شعل يود

 همر فجر منلادوعت مموج صول غلو دلل صاد شخ! انامدالد لدا ضال زف لا اهينع عططنتدالشلث نجت ملم

 ب22 .. | كولا اطاراناددكتما مدل اثارانال نضل اذامورهطاداموب ةئلاز اهتئاخ شل انشاد ذواَصل نع دكلما نلا شا اذالاف
 ير 2 |اضأ نديلعز نجا تميراكاهراشلا ان :انارؤراض اخلعوف يل اطار اذاد كل كولا اهبرملساو اهئضنج ماما سضماذاذ

 ب فين يس | | كاراذاو,نلاماراذاعْنش نهض اوس دعبل اش لانا لعزسملا هازعز أ خل ادامذن لعين سم عقل ازعرتنزل نب ازع
 ./ نمّْرَمنانا 7 ٠ . 8 3 6 3 ه5 3 ضازف 7 ,1 1 2 1٠١١

 2 رلانولشاءيلاوه اص هبزعبؤشز هوز عزب تل زعدشم بمد زئواتمل زم خط د شكا كلؤرغ جلا لاف !ولتملا عن كور فلا
 داعتاتراتجسنع | |١ نالاظرأب ار طلاع جالا لاعاد اهنا. ااخةلاعز ةزلزطل رابع تيب بانل بن باكا انذهخلظمان ع 1 0 ا 7 2000 0 « (" ناو 1
 ا 0 :هراحا 3 ليزهش ل ساهل لهنا يصرف ناز امون وما س اذاف امون بندا نب إس لل صر هطل اثابزاد[ شن دلاشاد

 0آ--

 كس 2 اينما فرائالغرشز الاوائل وزنقشلا لدن! رانششمالإةر| كب كأنو زمص ثاراناف اواّصؤكنم دز غيركلاب
 خور ا 6 كن 4 1 م

 0 ع 0 5 هانا كاتشب ازمذؤحام_ملخزمزحلال انهو تشمل د اهيا ن يزعم اهجحزجتد ماله زم هي جرطقحا شن لدوطردرحخاثوا ايو |
 . الي < نوت هجررإ اص يبا زعركرازعا انزين عب كم زيؤخمزعياحا7بس ب هازل ةجيؤرلخس زا ضمك اشف اوزيل دنس ذخدا هايبر لموب 3

 يس اوك تنكر رأ ..| كادر ملا اهرةمانانامو نر نجل طن شع ةوتم انك إن ااههط لقا مااال اة الإ تابع
 ْ هندرّال رمل ملأ طب ابن دسمز جبال اماناهركيزالافدزتحل الالام ربو طن تاتو زل اسلاك
 رمال هدر ضيزمل الحال ارضرا طل نعمل ازال اذأشل !ذوردال ريل خراحن ازال الئالا ديبالا تزدان ًاماوأهننلل

 .<نزيب هير. نم نوكيا اذلم غمز ذل ابا كر زعاج مزعب نخاع ملا بتم حاتل اانإ داون كني جنك
 ا عمتك | ادت ضافل النا للض راو شعوهود علا ذرزضمان انرطجلا مزور كاو م يطال ةواضياظنلا قنا ضاخشم
 "ص ام وفزان رانك ئهد تكلا زمنا ظزرم لا ادا انتانل ل او ةولتم اهازقئاهز هش نش ضد اتكم

 1١ كي نر نم زن بتيط وكالة در مز كب زكا زيد ذذ ةناعجد كسول رام انف هذ كسل
 م م | | 9 تمن هارت دامس رجب لذ انج عدرا ةزعاكي جنط رقد جازم اش
 يب. نوإ | هظشضالا ترف جام جاز عنج ترن نجوعنع تسب يدل يشل هنا
 0 2 مْ 1 نأ | دحترعزج ص 9ع ةسفازع)زع ب نجض !رانز انساك د ضج ان حبباخؤ ثمل انس بنمط ذم
 0 | |١ ركتماكاةنبزعزنم شلة جلا برسل ل ناقصا لوس الظن هن ذنتلا نضل زعإ تلاع ترحابلاوا
 0. | 0رئافططالخالا لص رشم بلال نبا تت كا اذاعال هال نال ب ايده

 ٍْ 0 | رمل !اهيرتشسا هدم انس رمح ا لن زطاذانيل اظن ةلماناذ اهدتع علوا همي ا رهن كلذ نهد ملا اهيرملسا دلما سا |
 107 دططولطلاطلا | ١ نااقرادنقووهاتءال ةداننمجناملوا اكيطادش اولثملا عشان كا ذزعرلا,ثلع ةياؤص داود دل افرإ تر الماذ
 1 0 ا :رالااهيلعطاذخن ل اهاذا ءمانش كبؤرل لعاب ل اسان هال عسر هوا مد ئه رابع
 3 ' افق طنا ركاز منناكان مو ماكأل ازا او ضاطنس انام كلعنسداناذ الط عه وكت او 0 َه 10116 5 |
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 و رع ب272 2
 كلاغلعَتاَلَص هالو 5 ل ل ْ

 طخ غئمتفلم طاف تكمل ان: !نتسامام دنركو انام اال نيل نه دال اميز اليا نري انس هزه لف اوموه -

 كادوا نه زل اها كاذذ كر غ اهيا مز اريل زم ايعضومو اه درع نخلط ةندإ سلا لوطزم اهيلع 0

 | ملغم كلن اذان يوما زيجعشلا زباله مائل اذوريطاالنزماساقانلا ظلال سعا و 35
 وشلل فستاكاهنالا ردد تناكداو تاك ردنع داك سد لانه رضاننم” "اذار ةراتماوشف |. مي ع
 دشلإذا مابا ةولّسل لوا لط/ هاز ل اذان يمارس العتب صا ذوسر عمان تلرابلع غو لاثالاا يجمك 0

 در نإامااخ امل: ةرما ةطان نبني لصد ل غاف نزيد اذا اوال عين لها ااا اهلل انزكلا رم“
 ديتول وكلا نزلا فخنبنس عليم نسما اهالنب ا اكورمط الغ ضان يتاهيشمدالا هن رالراهدتعا مهتم
 شاناكول هرب دوما ضجلا مقزاشلل ذدوز عل اداوتل زم هرابدازم ملا لابفانطيز ال اطجاذحل ندية طالخالا | | رحت بم
 70 لكن كجفرعاف ا ضنجلا مابا فون اف دركلاد نزمتصن وكر ضن ارز نسل زال ل اذول رز عمر !شجاذخلا انهما 0
 الهدم نا هجاذ ف طبول مالا نساكاذ لكرخج رجلا :اوركم نال بله راش نيببانهف كلو غدادوما هلا 0

 اكل لاء هلع هبال صل اىراالد كلذ دغر ذو اشعل عت نو جاو هرايداد مل اليف جل لذ انجلنحا 0
 كاشف ل ضاطثما اذلهزمة)مازاشلا ذرانهلشمو فيلو كك 2 5-5-2
 متابع ةطرل والاف مص نع هرافي معا سولو مطل انمار اذاد ةولّسن لغسل نا! يساراخال اذن كال ذزعد ةةسرعي

 عشانا لترات نروح قانا اضاع ازرباوجن ءانهي ها ب اوجد اد 0 0 :
 ظ طمدرارلإ لع سا طول الزج طم شمل لوف رش نردادلم اانا مل الاظتزااننيهاهرا او ةواسلا علف ءازلا 0 2

 اوتار حاملا هيلع طلخا كك ازرل هلع م ةنهف ضولدززككات) يول هاما غاد رعب دونارطجملا 0 ١
 راس كيانات عازار تشرب يرقات اناا وكول )بلخزمز اكمل 00
 ماض طم اذل اطفرل لعل صا وسر كرجل بنز نحال لانو هلم اكل دوس شل الوالي ا 0

 ] كده نغأ ئراعبسوا أ انستا لديهن ديضنم تانج ين اكدت دتشا مالا طفانيركولحالاظ يش | اخ غدد توتلا |
 | هداشمإ مغ دول ارح الشغل ثغغا نضع اجو ملف اجر او نجلا إد 0 ا 2 0 ا
 ا فيزالا كِنيمال_ئل اغاجهم ازال كل ذوراس اتا هلو الا درس اهيرعةلط رسم هان اناا لع ترا غول اناتفرتشا وا ا

 دوسان ودان "ماا دل نا شماغ وكت 0 ءاهمأللا 0 ام 0

 ىتعلا تارا انطوز نضام ةولصل اداه مابم كارا شع اهئماب الماكر عمس رم ؟"اهيضجن اكول ةلكب باح "1 تر

 | معنا /ملوغ انفي اّمدكضج.ماوملكمول عمم هالطله الاضبإ الهش اطنملك ناب نوفل ملال اضن انوككرسلو 5 م“ تع
 ١ 0 اق إب ري دع .اررضاةزب انضر هالعؤ نلكتشال اذن كاوا هل ناكمذرئال تا 7 5 ظ

 00 لطم لاذ اور حك ازا يساهن وشالثأ :: 0 3 ْ

 د مولخم درع, ضرما ْملَع شرحنا اهينلخوا هيما لجو يكو الذ زمرامو غمر ااذين تاكزات هرم حاد زمول انياداككالا 0 3 0 3 5

 ١ ملا نكزاورلايتض ادادللا !اايلا اهي اناولا هلا اهيلع عند د نيوسان كنه فنر ا ئلعمأدال ان طلنخاز واهيمابزنع 7 1 0 ْ

 ارو لا زول عسا يا داراغل انضر طسعلاذإ ل ا ١

 نرجو ةدلاعطقاز هزيل دوك ظن كلك ازاي صن ميل لك. ذح ام دنع اهنا حسب مزكاد اعنيسزمالاؤ را دو
 ا رو ا

 ا | نيك ز اوساط عرف متاع اذّرعم تلخر نو اهياراصرذ كلل نزال العشم ثاثد :اناندحاهلعلا نظموا

 ظ ههاوسرلونل ثلاثون انضجاهياعلاؤنانفولا لجأت اداه ارت ن !ارامس طرانصرف_طضاوسإ تساهل 5 /
 0| خا هك

 كيرا نامل اداه وع اي سمحوا عل اجر 8 اخ كاما | د 2 اعدام أدان 0 ولا ئارتلا عشنا | 3 7 : ريآل
 ل 4 ٍ - 2 17 34 ل

 0 رم 2 3 1 - هَ ٠ 8 يي كيك يركب ياسا «ك ةيراع ٠ 7 د تيك 7 40 0 0و ا 0 ظ نس 7-5 2 5 رت اين
 0 ا ح 1 5 نسم ىو 0-0

 - ع7 - / تويت -<ويم



 [[ نول ممل مالدي طع هيعمل ال لسن د ثدازداهمألااهلعطل حاز اءاصانخنانضج ءانداوازالا هلسنكي
 هنارلومل نوشض اذ ديرب اذاد ذوات هلاوبضرلضنجلا ل اذار هلله اذهان هادو لا لابئإب كل.
 نرنلع ّنلازاكد ؤر دراماطلس مطاط ال لزثذاي يعول ةملازككد ككل نكناناعن ! تلا نياراكأوإ وكس دوب ارم

 ةراما يس الا نست نتبش نان ل ةزبججن حرا هكا ياش زال نورشملا ددلشل وعمل !|هئلسض حلا : ملاح درصاخ

 0 ا ودبدلا و و ارزنالف ضخ ار ازمير نحل نمد اعفتشسا |

 فوزان نشا زل ةئزلاوالعلا نوما زعغمل انا اضرشال ال ادمن اناجؤ الكير ولسنا زب ككماخهلأ

 مد جزل ادام اب زكر كل انوع زجلا 2 را عن !ثنجؤد عب اكر ال نس ماهو فورا اه دن زا غملابسعللا
 بخ ومان اكرر اني زمرل اإل ضربا علا دمت الجدل كلا انعمد طوصوه) د انيئاوصارمر جرجا

 رات امض ازعل اناث زبن كودان طبت ل هزازماغ نزع تلم زال اذاور نعل رمكاهيداب عن انيناطجتلا
 دارنا نارا سرك ليوم ازرع جذر هيلا لاف علل فراغابو ا طل هر لرب

 رطرانن ومازن عرين ارط كلمن :لضزاطثلانلا ةىذالا اراهئبر ضال ادار الجلاب اش وزار اركز هيب

 ل ملا تسول ا .ثزلء ماد: كاهل اوكشإ رمش رانك زمن سكري اكريدشتأ !ذراصداهين داغ كلاذاه ان ٠ئاينئولصد
 انور درا ناب إيومداوسو ظاغ ارك لانا دلاله اانا شم لل ايعاشند ّرل اد ءانإ لا

 دحوم مجوز ةرلاعز توابع شبت جؤ ماع اذا 1مل نبط ؤاماثلا ايدل آل زن اجالإم زكر
 دو و سس رو روصسالا دج نا

 هبا نال يجز زكا لل الا مال, نجد ولان انكسار نرلعما
 نموط اطر ماوازط ةءداوع كه لاحو يكل نايل ارض بدعم ماش تحرض دام رم لاني جالفأل ا دزه 'ءاهد |

 : ام رالي سون ناعيا فاز
 مل شيام نافل ايي رنلمال عال ذؤةعبْسو راس هللا اع اذهل زاكي دارلا لعل اهيلزاكرذ مال مل وف ءاشنأع ال انالاو مشا

 ؟اتعل ا زعاهض مآ, ارك امل اراض نخوه سمج اسرار راض اطتسال ارب دال لسل اهبط لؤي الامس 6

 0 جواعم درع عوأب اما ازمؤجتجإع اهمال ود ثراه ننمع 2 دلادهتؤو

 دلال 1” راوجادت ارنا نشب ملاؤف هزم ان كعز شور وغم

 ةريبجل اهىداالاكالطت نرتب دحيزع هيل دل لزعتدراه نيزك ا تبسس دال زعدح زمر 5
 مضيع ماج هد هيلو اداريا راش ناشط زمر تاز زعربذ نازعنةبعا|

 /نيرفشن )6 بنز ارجع زم هلا النقر ابو زم اوبن رشعومعاهرغ مرلا ل مك اثاراذا ل طن ذ اذ ةولسملا

 أ دال لهب لامن جز اكن «ثول الط إال نارا يوصل "موضع أنةؤلل: تطل 'زمالو راازمرا كاذ
 ( كاذلئانيعرلاعطنف لان اهضجو دغف كاك اهمأبا درع ةولطمل ازعل ضملفر ضم ازم جريش !كلإ نزم شمول اذ
 ] رهن وندخل نيموبدا موب[ اههىز,دناكؤل مآل اوم اهدنا اهنع لا عطا هزاوّ] ضل درعا

 هوك طنلاه راصد ذو ندع ضلو نقوله فرك فل خزم) بج اكيزعملازموا زمنا ذ "دل | اناكر ةرتثل رضع وهل ١
 | لافائيلعإغالوزضلو اسولف ملال مهول فرككا ثجطزاداضل !اهلعّسَجد ملاذا ضايع غن كان طز ةاهع

 | ذهول دالة ثلث رايد وكول طنشزا اهيلقناةرإلا ص ضر ككانلخ زم ب فز كلا دكا اذا ل ازاكناد
 تلا سلمه كلذ كس انا اهئ انراناضنس ازعل ككوزا أشعل ا كوغملا ]شغنيرشعل ايها ل ندع ريل شن

 يو جا جمعا ذارازعتلات لافت الع اهنحازعزخرعل اخرطعيز عر بازعإع ل

 !ٍ انهض تاركا داره ألم ريضول الا اهيل عمل فرتض اللف ناكر ادا ضال بكرا ٌمدزاكرا دلال اكلنلان

 . | ام اكن تاك, تلاعز ازور اندر حا يمتنع زل ليزا 1



 نعد نونا 5 كاس دوم انانافضحز عنج داكاكةواضلازعشا د نزيك عشس ايدج
 طاهر مار غل نع تلاع بانل ال زل زعزاوفصز عزب حلابسم ناز صزعاكب جنح زبتع

 :ةنبطحلا ب زع بج ددانوبادداح ازعل ١ك افاق اين اذ ولساني ريل كو كلا ذره عرن تاكاي اثم
 نهانا هل اذا لاف واس اهارز ا: لانعاش تابعها ازعز نمط زعل انفو
 نط لولآن الذال اطن ل رجلا كلان ثلج كيلعسرإل وال كطلاغرلا زين اها زعلت اكمل
 :دالول رانا ككن اكان ارح لوالد كواّضل !انيلع شك داذان ثعف داضضااذ انرغع ضر كاين مدل هداهم

 عئالال تلاع لب اؤتلا هل قدا دادزنجي زعو جازت جزع از عاصم بسبع تملا زخن للا سب | آس
 لإ تالعةرلرع بزعم باز عيش يعش زعدا جزيلا تبسم )فلل كاد جيزي مو نمل مترا دن يدا هوا ص

 نبتنلا ثار فل مازعشل شلاق عام نع اه عزب لابس يخوي لارا اضن اقراهلان اعل زعبالاث ١
 طل بسر ندا طلسوق مدا زشلش دز هطلساد دلعنم ١ كاك ل ملا لع يل داناذافرطعشم اكول اهمأ, دشن الزجل
 اًمدزاكا لا كال :نلاز مرض ناز نم كا ذنب ماو رع تل نبع شمل عاجل املا علا يزعل فزع
 از عنبتلابحم ايا ذانزدالش طنا زعزب كرك هل اسي نيرا سلك متر دن لي زاكر هز ضالازثكا
 شيول بمدناكم لة رمؤلاد ولا هنل اه: دنع تل لله تر ضان اشارك وصالح هل

 ماجد مب ثلث (نل ار جزع نابل امال شلال ناؤفصزعز بحماس ماو اصك نعي شاغل: ةزيشمدئاكراد | اص
 راطنرل اعز طيجلزع) ترا عل دال انحلال اشم اذ ةشحل اياب جزع مكنة زعدجلا بسم ةزانسمل نعش لما ]ض ألا
 نعاطز مها عنج نغم اوال زعانؤ كل دمر لكلا ازا شل اذ الامازيغ اد نم

 دبل للا ثاراذاذجي بح عماٌتغحإ محل از اكمل ارنلعما لج وبل الذل اذرذارشلا للعين عفجزع زر كتل لجرفؤلا |

 انلجيدالوا زنا لطالب اش نك اان اردؤللا ارض افاملولامار دج ناالا ةولَسلا عيال ماه ١
 رمطغل اطومخلال اورانخالارأ مؤذ اوب ام عل ال اطيز ماوصل ادمان ال كيج طغى اابصننا لمد انشد ا دجز سندها او
 رتاظرنبح زله داخجزعزإن بانت اكرمضا يحمل ث# أوتار مدان وكوب هذ ا ئتللوانل ازج منل

 دا يكل لشي يل اثمادد اهم انمي اذافانيلج ا هيزسالد اين ]ضنالف همن ماض انس الار تلا لعشر جزع أع
 نخ ةفن وطين وططدوتجلا] دهنإو نط ]بد "طز ا غشا كرغسلاد نط ]شد طيز عل وو
 يو ةواَص)ك اصدر سل خدر اصوات سرك |لظنال ناناكناد هير أب اهيا انهن مإلد جير اا هدر إثسدرجملاو
 يل اهلطر يعل ينال احن عش نمله طز ذ لوشن سياف ماذا الضالة
 حل ا اد دوعنلالا متل عت ف زم اظل اهي لجوجل ايل لان طل ونسير خ طن يرمستو ةدتشل زعل شل ادرلمملا
 ءابلاه فز زمذاشلا هان هونع تن نضج ؤ واهب رعبا اضل جرب نحوك وماذا ؤدا هيجل هي. طغب ألا
 دواي يو ملا خيزما لغة دإ اجو م كل ذزوكبل هود ايلا. ادري ات مجوهو ءابحال زم نيل
 لسنا اةدتشما لذا انشأ مايل !اوب الل مال هلالذنو ء النابت فالى عر الفل افرح هند نول دال دال ئغال
 دج ازمير يكن الخلال هتان لاا داذ جراما خدر دات! دادل اان مذإيداكول ادرج !ايع

 رجا ؤرلط ةارضبحلا كتل اند: إبو ويلا هراوط ل زبح اهي اضم ن اذ هزي ز كبت ]قوش كدت
 جزعةلحلا عزت اؤنصزعن نوال أكل هز خرم ايون ناكل اهب لَص) عرضا اذاكر ]جرحا
 . هنااهرانضاهلش ذارازجل هعمل سها لود لس تلاع رجح ملأ: زماطتت ار نعل اطائ)تابلع تبلغ
 ميلا ]النسق انو بولا انو هلا جزع ]تت يب ؤ يزن حز: نفاخ رادو غشت اهني خال اهيضمج مأءانك
 رمال اكرام داما ابر ثل نال جنااذشسالاو عنب تمور بنار ز الايزو سلكج
 انشا هذاكلا بحلم الكر مزاين زاكور نال رازخال اذ حازب سكر اسمان كان دانبؤ لسلك



 تيأأرمزجبنيجزعرت 5 ال اذ ءانل لرش هيبنعم داخل طارد رجل اخؤم ةنينوكو عزل رجس زبارل [ضثر جيل اءاكذ
 دنا يبن_هنكل لزيز اال ل فلا دنياك ذل نغا كنا اذ اضاطنسلا لاء اعز امعزع
 تي | لل اكوتفول ايلف لة صزاكزلداطبءاهمدزاكل انطيني ايا اهجرن دانانام اول نضوادؤ وك
 ارز مون لاسر زعرزغل نعزب لا عفا زعمشممزع جشم بسم زانل نقدم زعل اززغيازع
 همم هلا ولّصر ع شد ليما راض |ىنملا ملا )وهب رن شمس لاذ تلءارل عراب ع همز عز انسنب هدا زعل ام

 أثملا درغل الش نغم ادن دشن يعل ارزاق صامل واصنع سنن ضال لاذ تا اع هدر
 -- هاب اظ المال ا ائءلافاط تن اهل ضب اهسنسلب لاءاشنا اهل اير نارا رف ان تا عرشمعلا الا امباحاله امل شل هدد اهون اهيل شن اهني االاءاشاخا اهيل اهي اءزارئاهالوغل ]ضم جمل دنع شت

 تي يلم لشعار اذنكماذادلالن اجل كلذ اذ را هزتحلا عزان زعزإنواللا ذك لا نزعنضوع
 دطب) نطل خرششو) ف اضايعنم نطل ان ةواّسل نعد شمالا ةلش مرا ثمان ها ما شل ف شكمن ذرزط#م لأ

 | هزعبكن نع رعشمالاملانيتيمزعزبتحازعنإلازبازع باشا ب7 دانا اهجدز اهينابدل لج نئولسرم عضو نط
 لدفن وق نبا مؤيلن شل عضن نكاهمأبادمعسد نه ثمل زعبنلاشااث تل تجزع ةدالذ
 نص :ةرب شح زعيدز جزع غمز عز ثمل تنسب كلو ثان اذان ةملإلهنملاطئضوب واصل صاد اهن:نمؤئول شدد ظ
 نال ]عطاره اننيموبدا مب اخير ماما دغش را ضا ملا لاإله دملز عوفشجلا )غمد زعنز ب زعيما
 اب فنكلاش دافاو) تل دال هاناةض ركام تلهب لاك نأخذ شلح  دزا هازل هاد

 | دعرلاروهظب دلال هيل ثسالارخسارانخل ميرطحلا جب! مؤ لضم موزشمل ازددان اهاد انس اكان ازبهوبدامؤس. طالما |

 | بييوخالارانخال اذرب موصموه وزد اذ انضعالإ اهيا ا)سغلا هدا مدرع الست ل بث وري هذوعن نلءزيلغفئيركلا

 / لاما ولسم نعت نك ضان الاقرسلاهءطماهنص عة ز دونت لب نهر ع لن نعد اذن انها
 أ انغباشملاد زعلان عطر نمسح اوزيل ند عج ]شمع طالغل ا ةوا صا ون طد ناريشل لبلد ملكهم ماوا ومب

 ةيلبغ ديلا عدؤمج دان زعروصنمزعض مزعل عيا عزعل قالا بسب اطاشضمزلاهجؤللح النمل هيك اذا
 لصد ثاّضؤو افك دان ضنك لخزان فيسك ثلحا دلل دعغا اهلا بالضم ذل ض طملالاؤ) الع

 دا خو اهنسجن لانا تلال شرا كان نؤمجز زهد عشا دبس مرو وزعي زعدشس بسم
 ةولَصْركمم دو )دن لننايص اطد مل انادز انمار ظني رم تاكو اهينعظنل اال شنا اهي غنج زم اهغد
 ةرشل بشرا ملغنمالز انس يرن النيش ملم كاذشل اذ نر لشعب لاش مز: لفل (ب
 مهر اذلاشل انرطعامم كه نعاني ازعد] تل نع ناثعرب اعز جل ملابس إنا دضغ راض خم ارازخا ثلا

 © قنا كس ان انتحل ا[ جاهزا 20من جالا نافع
 الص منذازب نعرح هز زعراظذ نزع مبا عرتزلزبازعز هدنعز بد ادز تح زل عزع قطن انزعنيركعلال زعزع انج بسب
 الت عاد نضتماهرزج تكد اجلا اهيا مأب ةولّس نعمك أنف الان لت الماهر ساعة دان هداج نبا ضف لع
 اطير ككم ذل نسضوادادؤزملالاابثادا نفر اهو كرمان طوول شن عش طعضوافا الامال انت وزب
 دنع مازلنا اةزيعإ نحلل عز وكر ازع از عرعر زعاتعل اك نوعنرلول اول وطفل نال ءامالف نضام

 فاز اونغ لالا نلاظ اواو هاو دشن هنت نهرا هضم ذل د ضال ددكلا
 انهي تلال عطعرا رطل طار فارم ازع مرلاعطنغ ازرل اخ طوتبا] صه الوسيم شل اطض نتج اومن يرام | عين جملا

 كاملا لع اها لوجو شم روزا ريان دن كحانم دخان زال جزار امان الزعل عطشان مكين
 فيطشزأ ثلحالاو) اضل زمركذل رالي لئداَلا اموال نادال ال اظنرل جز هزمت ابن صوخاوهد
 ديان عؤعدزجإزعالعلا ]كل ران وعل جئنا نل سا كلبة بحاشلاب دارا هراك ضال امس لا ذزانواَصلاو

 علا كلف لاف تلال ع شبرا هزع راق زعتر زدات عزت زهر زجازعد هس نع عاش اس ا زعن !رورالنتلا

03 

 اذكر ق متي ل اذه تا
 الانامل ارقي! لا

 نيني ا كلرليالا
 انهنناكم

6 

 حا



 اب

 مدح صم سس

 ص سي سس سس ل سس 2

 2س جس سس ل جس ل ع سس م سس سس سا سال

 ةسيلا يلا زاطز ادن 0 ذحا دن ا غلالار ةرلاعطف الز ريزيرينتطرا دج درط علا لش ع

 دة رحاؤ) بج كآص فليك يا صيف زافل ضب اثنا عا نخبر نما اجريل وز ان ةاننلان ا

 مهنلانانل العز ولاا عئدال وطن ءاوساشنفلا الثم عض ضان جونا ادردلا ان 0

 : بخل, دالاو تلاع رام لعامل رج جو زاك ذهبا لأ بدا ةولتل الث
 00 غرست نيو رانش اونا ٍْ
 مارجريت ازعدواذو اد زجل زع ةدعلا اكايراخلل مافن ورضا هشسالل خال سغنو دزم نخل اكل ذرب كوالا ِ

 |ليشرنشو نميظننل م ضني 6 ظل اهم مأبا واسفل رخل ومب تلال هدرا عاب اذ مما: ومس رص وزع جدلا

 شدو اؤراغمت ل كةقالشم أل انقل نغفل اف تابع بزع رن نمرك زعل تزعزع 5 2
 يا حطو ولاقت كراك رتب دابة لاش اعل 1 ا

 سعت ءايمالل اذرل'عرع الص هالو سرزعئدد نأ اثزدللجرل انف امور شعر اننا متلو داو رت اع تمدل ىبالاطن |
 | لظرشل اولد امور ثربان اشو اهلل ستالون دل وانا 500 وبال ؟هبلورعد نزح |

 ظ :للالعلو ازا + نعول ياك سرحت نط ابك ناسا: :ءاوزتننااجيرال كاذ |

 ل درر انش يا عواد ااا اك دا
 ناله وزلاملا نبتعد تحازعنج العرش زعل ش لا بسم ناؤغشزعنابنو للا دزني نعت
 هكح ارم كل َص نط ركاوا امور ثلث :ثكه نف اتسمت

 ما نع دا شما ةزعْصم ..' ولاد اكّراو بسبب ةوا مل زج .«اامالوآ ضل د ]ننغلد زم طاكن الاه |[! اص

 تكارك انلاماوشرلد ةماعلا عشب عاد دال هدو موط راج سبع امرت اننا بما

 انقل ةمص اج زاد ةراصاكْماورن عز نغل اببص ام دطابزاف آما نسعي منن قرم .دناككل!اهيزراغفم اد اهل

 ظ يا عا ساب روسو لا فاطزلا :امل اخ الز كلش اندادؤل انواع” ادام

 محبا هلع شه و : اوصراههر انك هرم ذر ,دعيلش ءادارإ تو اطعاا 00

 أ ضالوموافرانذاب زان عا بالا كتمت اتن ا زب !اد ذر كلا, غفت ز اغلب كنب مازحال امد

 ٍإ طم ا هت رنا ميدلت ثلا عن مراهم عطنم مادي داليايشلم ْ

 | ةدعزازع و كعلد ازعاج بسم نقل اومضراذهد لملاد. نتصل !متررلالذهالاو الط لموهو يمل ازعل لمان ١

 لانج زعةراز زور ضفد تعاند از زيربع م نعمان: نع انزل انانعن خبز اجو ]نا الع

 فكك ننشد لدغ ن افلا ذزمءازالا) دانازيجبل الع تياَّؤصلاولسرارج افرك نمل: يعرض ردع نفسنا

 | فنملا ظننا تنانلااطن وسلا ليل ذا زج قنوت ال الكل سانملا يكد اوءن الن الشد
 ا د سوس سوس ,الامنلعنبالص تانوبراه» ءان شع ذاع

 ماطور هيمان نير زينب لازالة لش كاشف لع) تلال ءزضجاباذل شل فزيت عال زعم انزع |
 كلا ززعيرانرنوزعدإ ل زعزا عنو 0 ام ع الانبي مورا مو لش سانا معلب اول طغزا

 ًالعمأبا لطب ل عشد ا هجر راهدراهاةياتعنإإ عاد كايعتمجا ااننانلاخر :ريعأ

 اهب تعزعما مان ازولجتلا بسس تح "اهانه مر دنغفا ايجاد يح يلا اهدج

 ان ينم درنطنساد كل رئي رباك هتان 6 2

 بحشاداهيل اخو دا اههخارا اهيما أبا ثمن لح نبل طاف اهئمانع مامن انرثنال تاكا. ضال عش ه6 مضي ررنس

 تتارستان طلاةمزعالعازعالا فزع م امم
 ٍِ ةثللا بم زبمشما يمل 4 دج ل الدؤ جز اللغز ل لع هتباَؤَس الوش راهب نعت. :اممنالاطن دعك 2

 الام
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 اكن بسم ا مم ادعم لوم )كرالعسرلرعلب اس خمس

 ةيطيؤشطار دروع عسانا خاف انش كلاس إل رنة نزع: از ع[ لع
 ْ 7 هلام يسن انتل ملا اهيع طنب مان اننقلا نه للتبرع تربع هلم رع عرعر ابتسم

 ظ مسوس حاجا 5 002+

 انساكهلرافاذ اوبن للا طبل! ةرل اين ثمان ةولّصلا علا

0 00 
 ظ م /ةمرعت خي ماذا زعزب اعين اقنك موقد اصايل: ناكواطج ذاق ابو دك مد دلل ضعاالاد دويل

 00 كنا ؛.وساهواهدالو ازمه عمرك ,تاكاكلاطفاشنفل نعل تلء العهر لعاب الاس اذ يشمم امج

 اقل وهنا شع متل ناداف أ ننلاعنوطمزبا ملاذ ازيا ذ كك ذلصا مير ز بسن هل الازم
 نقل لة اراغدنم مالا هما ردع مط 1 0

 | امنلاله اىزهندل شتم يبو تكمن اكول اهيا لس نع ككائاننض زول انيخال املا ا
 ظ 00 ا د 7 5 47 0

 ماولاف ةداعلا

 كئللخ 1ظ000 ل 10 مباهمالا
 ْ كم دام مزح اكاؤما تلا مطعم لهلت مهام املا انالثخاكثيداحالا اغلا ||

 ظ ْ الفلل ظرد اهلك ز لوا خو هطنز الاداذ اهر امو زيحبرا اهداوغجو ثنو ذل ا انبخال وأ ماج منسم امبورشعيلن ةولصل لزع ؤ

 ا | درا عاطبكاو ماا شل ضلال ًمورشعيز م طولّمل عا تلاد وطه حا ماكو رغد لا نال لهاا ااهيؤسال |
 ّْ ا 00 ل اانا ]يزعم مأباةضخ ا هطسند |

 0 اطعام هلع حان سبأ نعلم تل هع تدان زعيما جزع انمزرسلزعأ
 زج زوم اك دلل عمباقم ضنلازاتناناناغ نوازالالدل نيبال أم ابتلي
 عجول اهيلتزاةرلث م اي) ضال اًمدمل ةرمصا موديلا هيب ولام دريم بزع: ل زعيشاأ

 ظ | نالخخالاشإ تبا رابغ هزاع كرها اضل اللا انضر ب عن مجدا ناطعدن هن طوس |
 ١ تأ مهند ش بلع ذراع عما يعز واباء زعبل اكض بأ راكان |

 ظ ملل نايزهاط عضوم هند ةولضكذ من ددنع ةولّسملاهوضوأ تؤ ١ اهيلعر ذولا ١انيإ آل الف اتمام الاخ مكالانذ

 ل 1 بلا سجال كاطع قدا عاب ا شمسان اا 211111111

 د عش اانا لشمال كبش تاكاانشم تاكل زلزع لزق كتف :ولص كتف رع موز ارطبافلا |

 :نقوأصو اهيكالؤز يطل انا لاف همالكذما راحل ءجر هن نبال عزت الن نت منول ضؤكتم تعا نتومز انساب ولف |

 «(٠و
  1١لم١

 ا

 زيك ناز ا ا هتاخد اال: أ يضاكتارلبم لبنت زوالا |

 5-7 اناره ازا كرج يازم يور لعن ضونو ةولشل اله دل ترو زج نجوا لدا ضحاذ واصل ليضمن شلع ِْ
 دع هلزع 0 درع همزب دع ن اهر ” داتا اك ثيل انهاثذ مالك ضاس اللاب 0-2 ءاذالاو لعمل وعم انه ْ
 0 يامل ٍ
 فلو دوك دال هو زل ان تان انتون واصل ان هز اكن الكان نا شدانااذإ نضباحلا الأن 0

 0 بعامل بمب منار اداسفملا هنزل عزب ضب الالاف متل عشر بعل ثسنالا انهو , 5
 هسردعر

 0 0 اطار بمب .ازهل ازمدعاشأم ءزمبرضباخلا لافت الع شرع هيازعوغراجاراثغلا ادن نعي سرعدب ايؤسز رمل لزعشاب) ةلازع

 يلا 0 ن 0 ريح نت اذعمانارغ ةرديرزم دزإزلا زفه رخال ارب هبازع ءامسز رعربحر علا
 اا

 ظ يبن 0 | معد : رامي ضالموزناا عزل ني انغماذ اذا جزر نامل انزع لج اخ اعدل لنك لال ءددالع هز رصللا
 1 3 2 ا ا م كَ

 :يرزولفلل م
 كماكمر الغ برلا

 ا 0 اطخعئاب راب امنا دزدع -ارلا

 امانملاد ادع إاباو يضخ دل 2ك

 هجرت اين ار اوما نان اعاسح



 ةردل
 بايزاذلطكا

 اًهلَريد داع ءنملاالد

 اكلم طلخت اكم رز دع

 لف .نازعدإللعناجز وزعزجلنالاكسمم دز نع نعت 5 دا زوجل اس: لاف لح زل «زنال خلا |
 .ناؤفصعنإةوبانتلا اك افطممافا رض لز لمت اكاذللا ارسل عماد ث اطل نع تابع تجب انف امل انتزع

 كريو بطدا تضفد ماج 2 ناكاذا دلما دعو يزول زعل ثلا ذ الع ترطب منع ران نر وصنع
 3 : كو« د رمال نشب طعوس زعل نا اف ترا عتاد عر ةردد افزع اش

 اال لع جزيل زعرنل شلات الع ةدرإبط بزعل بيز عددافزعزلإضر عزل بسم نزل انااا اعذدت
 رد بال انراسم نيكشل اش ان )تراب هزدعج هرازع راذذ عزز جزعد اح عر زعزج ص مال دنبكال طلة رمال اذ
 موانتل اك انما ااهنخ ازا عبط الد زجبذ اغلب انعضناميطن جرب نال اذ عضالدرججل اوان
 مل! ثلع هللا ؤصقنل 'ءا طيز كرف ل اطف ءامل اجرا اثوانم ضباحل ازعبشل اس لان )تثلرلع تدرب جلزعر أعني نع لمع هسا زيازع

 | دااازم اع رفوخبينم در يحتم «دطججو مفجر: عل خلا عضبان لع ألمي زل لوا سا خه ءانااعبكك
 يدان ئادجشخن ل هلع باص ها لور لاذ كم تناولت اباكرم وكام لع نبا: ؤاهل عمو امد ةداجل ااه

 ا ضخ هداهسار | نداهعشل جز ملا غل هال وبلا اكن ضييز اك كري كضجا انيالاطنرتب ايو انل ا ؤزحلا

 | ىلا اك عيا الااةرضباجره دشن لم زع) تل لطم زتلابانل اشد ءنسازععنبل!:لهنمزيتييزعت عاملا اكأ
 | .ةعاخج حم هلا ث الاهم الا نطل تلا عزهز اوال ذل رجة از طعزع زم هزت ييز عرش نع زب زع
 تابع شرط زترطب همز عت عرع طاب سا از ع تان اعتزل از ازعز 3 تيزذج اوؤ فذ نع ذعار ج جعل انع
 كعاذرذ هاكر ذ اجمل انهؤرخراينالضم رف ركب دا ذدنزاطلشلا اهيلع. ذاع لا هذ ا هرس احنا وال لو

 جزلة ننطابارةننكلعا ذلماؤل تدلل هتددلط هع ينعش عير اعز ع بازعبج حج عؤ قلاب
 اصلا مضل زعبل ال التل هيلع تدل عباب رج دنع زج زاب ازعاشنول ازعز اننالا_سب أك اكتعا اهير نبل
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 1مم.
 . هسا ناتلدطاضلاوإكودإنز عيون انزال نشل ظ .

 رمال عشرا برزع ال زعياةنيزعدإتل زعزع »بسك كفوا وابشم |
 هند رمهطاناو نيم ثظز كلل ةول تل كالا شضف اهل عن اكبر ةولَص غدرا حا ضل نرخ ةواًل انف نهرا ْ

 |دكووأا لضمان ةيمراكمدارالتل اءالثا ثمن اهيلعزاكظزحا طوص دف واخم تح ولم اضرخا ثد |
 ظ لطنغبزادعةر دا هو مطل اثار ةماانبال البال عددا عملزع ةراط نزيل عزع با نيازع دال جبلكأتي ١

 ةؤلّصلعأ وز اثءادز ناهي در ل ةواتمل اكل نط اهنلعز اكويزنا لص فو لخري حاف ذرفت ةواسعنملد |

 0نيازعدإّلا 0 200 9 ازَصِبَداض اهيلع عمل ىزخ ا ةولَّص م دلخ د ةولّصل فوز اهي كل ذذسهْنَو ْ ا

 الدافرسزم مثالا رز نكد كل صرف عملا ةولّص دننوكؤلا ذارلازعإ تلال وفغجا ئانملاشااث دولا معاد |
 بولاق اك نفاذ درمان اذاغر زم لغز طك كل صش دل ةواَسص ديد ل انادز ذل بكل ادهن ْ

 أدل ةهد دنمارك مد ضلع تل الع اطلب اش زان جزعدزنل عيلحا تسمم
 ةزلاثر تلال رل عد نعي ؤيسز ضوزعنملل انتعزعو فلاب م زنكااد ئنقثئالءافرؤسرممؤهااظ |
 | هزعيفرواينلا] للان اذا نَا بسمد نيل اذ لوشن اخ نض طاح ةول ملاذ اذ ؤهالهو ةولتمل انف خان |
 بج مناد هولا كلن ءالضفااهئلع له ظل اًةصئما رتل الواط رطب طن هرم زعل ثلا ازعزتتل بلع: ضل

 01 ا ل

 ٍُء ههزعروصنمزع ضرع عزز وقال اس الخوه اجي تعمل زعير يعم ذاك ثرأ سب اهتدنعمظ هلا
 نعفراثززيالعءن ع ميرفعل اذا ضرمعل اذ وزخاف نر هطز افوغعلا ويطل ذل ضرحل انج ضب اننا نوري اذ لانك ااع

5 



 ' د
 نأ مول ادزع بس دانس ودلع دس اج عشا زعبل ورش خخ نعش ز دج كتم ضلع جاد

 | يهل ]يدب مذر مز ادرس طل ]ضلت ميزت ال مم ايمي الاثر تل بلع ترا يازعز ان زمشمإع
 انما اًمناهذ رمل ادساك كدا اف تلا بلعرغغج دبل زجوجا جيل ادد انزع ين ريع جزع بلع زعبتس نع زتج ابل جبازعب دع بسب املا

 بعلب لح الز ازعدنح تيس زال ءاشضل رغما ناصر لذ ديرمهطز اهرشحل وري نق رج !نوؤيإج دوهلف
 تبا نراعي اولشل نون حاز عونتالن ذا انف دز رز ذل 5ث تدل بزعل زعاحعأ
 ا ةناهضجمميط) ل هزم اما تاك اإل 4مل عرس نعد ضفنالذ اهيل سوري اذ دنلكت ادانيدنشم دئاوت كن اكان اها |

 ٠ ا هبرمعلاؤ ضيا اهدا نكت طارذ ثافراعاتل !هكطرعل ]ضنا اشباول كذا هديب رمل اذ داكسض]لأذل اوم ؤ

 2 جابت طزالغسشل ادني اوبل انما عنم داو امان انين غنم تالوا ههه ضلت الن غلا دعب لوا انف هؤرمزم
 2000#  |انسأ طغهؤحافزاثيؤ غن شم يطل ار نيرمطل ارب جارمن لان تل اهرلع عندا زعبتهجزعالعل نعاس اني زتب نعم واّسلا
 . فار ررخعلاءذإالا لول الانامل لتجونب ذأ كم نانا اهفيلعن دعينمزافاهرش وراح! نال رهان

 اصايل ميياذاب ثول اءافر عما ادرضعلا هرعت ماجي لع عرمنلازابولَص اهيل هترلؤ بلعل رب حد ول اهيا

 نييبلا  |اذم] ديدان غاضبون لهزسحلاهبزعماح ب عيب ز عوج بسم طب اتلارابخالا اهبعشل داكتدولاذ
 | | .مزعتع جم هاذ ناؤفاهنندز نلف تكف زم البن ير كرمه قش نضل طع ند
 | .[هزللائاافالا ةلتنإر عض كوش بوز زل عز ذاشانلل تلاع تحل بانل شالا ةرنونرلسنم سد ل زع
 | | اهيلعيعتلف لادن هرنولاانغ رخو هنلا نهداهيل اخير اذهدزإلر هل ال اًٍوضالف مال ارجل ال اذ: زم وفي اذ

 ظ | رعت ملغ ماه ماجر ارش ل افننعوفعم امر ملا اة ئارانادال افزكا مدل ةنهو ةواَسل نم هنعمل َيط انوريل ]شبرا
 | هوس عضتم ا يرهوملتلا فو اهنعيزحررهاطزهد اهيلعل خور انف دتنإل لل ةول ممر لذ ةرل لزم ثيزهطاذ اذ ةولشملا
 | قنيجعذإدوكتوهدلانزلازمر انا نرا يهل انرانذ لالد شيل نلهز يأ باهئانضن هرمز رمل

| 

 ظ رزيعجاننم دلما ارز ناك: اخس لدال و ورمل ءالضفل جيم دنس باكو ثانرال ازال
 | ةهديع لعرب زعبجار تع ستر عتع كاذب ةزعال اطال انخال ب درؤجولا لضم ثيَلااننه
 | ماا راز اكشخ م د_ادزان عضوات اهم غلاه كاان ذولا هن زوك ملاذ
 ظ الفلا اهنع منن هل مزعل سا اإل الع هدا خب زعل جرت دو زعزع ءاةنانع اعلم اكر صل 1 دعس

 !١ | دمه بإن سارا ثما شل لايرع جز ةولا نيل خر عزلة نطط ل خر د طب انطوان ونال ماني يطا
 تيا الندا اذا تلال ذمج زعزع زعمت نعد عز اكد دن مينغ زجر تظيفابع
 تأ كل شاراكّيوثلن ةرفص كلذرض ثادزادر شنط امشي رهن او دان ةمل زم انيذ يخزن )نطل لخلل ]شفنا
 م ثان فك لن لاذ )تب الع ةددابع هل زعقنككا جنز عز اكتم زيا زعؤزج زب ة جزع طا نعسان لسزعتع
 اندلع | | تبسم فيكلالع يتلا رادوشمزةئيزاكن نونا غد فني كا خيا داب الجود المش انا
 ا ةئخلادا مشل عرثو مطل عز طار مل دلل )تل العمتددإبع دملزعز وام معز عانس ع زجر ازعل جز عدت عدنا
 ةولطادكاترزملا ٠١ ١ ه-ئلوبزادالااءنسبلكلانباراكطب نوع اةلاد يد اطال هنا وصال: لاذ كانك اكاذافلثال,انيز اور
 ( لع سنان راك نسا عزان لا يضر ان جوتن. اولش ازمة اكان فتكا زغب
 ءالططل باشا نبانامل تاخد )تلاع صم ذل اشارة تميز عانياص ضجيز عت نع 5 قش يبلانا
 ظ افا ثلزغ اذكريني زارا لكلا روب 6 ايا لطماينذاهرااظل 2 نطل امس طل اذا دال غيارها ناهي ذ
 | هيلا لل ناهض لال ةر نشل نام نهددذور يش رانطر زهر خالل اذ رذكزجبسرنانزهارال للا مترلا نس ئسوهأا

 ديهنغالازظ تناوب ناكل زلط ما ازعل فزع ألك ة دان ل هيلادااذ ل اهسملفادلا
 تنضج عز + داعم أك كد زنا بناة لؤجدالل نا



 0 صل اوعي |

 (شافنر جنز دما ابا هبال ناطغمزعذج نقلا شما زمزعتمأ كيل
 أاثلث كمارطعتشت دلي 0 ع د وسلا
 رس نإ تبالغ دز عود نعجز دان نونا اك طلع لله يان نرش جرا فزع تضتبأ
 هنو .انماكزالاط بج انش نكن ةرالنزعراعتزال اك كدر زإلا كندا رعبا ٌْ

 ىيبف نير رإلا كت هزات زمالك لع جنة نكاد لف تال عسص فشل ان ذئاب ملا ؤا يضخ
 تشان ضرع الح ترإ غاب نل اش ثم باز نرحش عدا نعي حلا تسمم ءازجاداغ ءاذلا بلع

 شاهججمل ضو نيش ل كاما وطول ملا تشد ؤشن ندا سفن ميا ذل ضم كرمز خر: كبك ضع ءالا كينيلع
 ض 2-0

1 
 لولا ةرالذ زعبل زازورطح + منازعزب لا بس زعل ازعل كبسبم الا كتتج طعيزعتع ا |
 وشل ضغطا ند كذلك عر, كتكو شخ شيئا اطض زيان انضزعوتللب |
 دل سارا الانوار تيدا لسجل نو كونغ جالو شربل كم زف زدازم كرت ْ

 لنشاط تغزع) تراهن تحل ذل انسة نجا عزب ضجر عاشلال انفي تسب هتج لا رئزاهشللذ هاج
 سيدا سار لع ملم ك باطما اإل غامنأال اذ كبيلخ يرث زل لع ككضز الوب كعب ان اللف مو ا كنب
 هطونزعز خلا جازعز حادا شالا لذي يسب باتهاوم زارا بوتس حاز عر كرجل |
 | مياماف نولي افران دان تغلف تكرم عطف دازاةزبانجيإ لباس ظالاثو تال شراض ازيا زعأ

 نافع سيم ادام: ةكرم كم ددنهم ننكر ززئكل سد: كه نحيؤعجسب يزني
 | كلاش كج عع زب دان غلا فعن ب حم ازعانملال اذني بسيمردإ الف ظغضر ان عسا خدش لنا انتم |

 |١ كيفان قو ذازم كادر انما اللغات ان ءالزمؤنملانةدك جرش ذاظرانجلا لا ةزعو تلال تنم |
 كيلجول ان نب ئازاكمز دنكدام كج شبالزاكل تالخ نبط اك دك نزف كوت كنا وعاد |
 ١ ليقع ازعش طلال اهلا هيك عدا خنعزببضاجعز عزم اك شو زعير تلاوات ٍْ

 ا هنزاكنامانإ بالزي لمالخإ ضل لشي كلج رح انجز اكبؤلشجزاكزالاظل نق اجر لد زيا بانج امام |
 مدافن تلاع دبش علاماته ساو وج زرعت نعت أو مإ ل اذا الج عمن بزاكءزلشش
 الن نش نش إن كايت زمننا ءانازاكر لطف جدنسر يؤكد اننيككقودض اك نلج
 1تلالع دإ دز راقذز عنز ط رعد ات مز ع يلاو يزعل بسم رالة نعال 5 كبس
 سان وج رعب زجل انءأ باننا داهم بضع ثادا نجا تارا بانج اشف
 ًايافؤشلكد نفل ارازعسا اماه دنا نسم لول !؟نادرلع لب دالاةوهرالن لاذ الغنيم مدن اًماتد جناب دع

 نالؤضحوضعؤكة نما زار معاطال مزعل اة دنط زيود[ وتل اداشنعال مازال ضو ضعفك مايهم ١
 هربا هز ريزدالا كم زع هزي زمإلا,كسم )بصمة راق ثبدجؤ )تلال رواد عنا وهذ الخلع زعنرجو
 نعيازع الا 15 شلكَو تغسل زمالك نزل ءزمال بكل ابجلمل ابتصو ءالنبال زبر كالع لدم كيرف اولا دفا
 حطت زو هر قضدل ذل ثور اكمز محلا سل نا انامل زع) تباع رابعا نلت نالعل يبيض زعيم ]
 نما اكوتضواببةزداتلا الافات موس كر | كمال نثبت ةرتلادبشناكزماالناواسل انام

 00 ل تلا صدم كسا
 ١ دنيا له راار) غ الذ) تلاع دا زر سب دازعز اكتم عزل ضخ عز بحرب

 ا ديزل هازعداسعزهزإىلانتناد دنيز قعلك نيالا ملا طمس كولا زهر ارنا |

4 
 اه

1 ٠ 

07 1 6 ٠ 

 تأ 1

8 0 

1 

 ١ ٠ د ين ايي هي ا ٠ 11مم



 26 انزع ااد شح بعمساا ةنطهزن دال اشم لع اطلب اذ مزماةكيوهدرطاطضإ تال عديل ع سلخ انتزع

 صان هيتس نرش شي ءاملا)براجلا بهن ابخلاز ةاجالاوعض د لط ازال نم درادنك1د ماغي هللاطبحاتلا |
 كالو رشد كساب الد كلغ مازحللا نزول اذان كدالومداشلال انش عمي صساد كسار غا ل نفاهيم |

 يزال انهانل لطم هييزضو اهيماد هلملخ امد اذاف اهسار هيالوملّسنن ايش لوانل نبه هنالوط ملا طن ليلغذ
 تيا وجو ءانجداكاهطاطنزعو انشا كتل :داؤ ءاهل اورعشب زم سب امهر كو ان ةمالطن أل كح الخ (ٍ

 دارب رمرج اب كاملا ماجن رمارا هيل يهد رانا هرم دن مئازؤلاد با ءدنج ءاؤ باظاهيلإ اضل زب ل لبا ذد
 افيد الذ فال عطم اهنكو هي شابعولاد اهلا لزم إكطنخ اه دجال يزد ننغس نزلو لز ماي ع) عفو صأ
 ممل دزكمزي متل الع طرا عوب ناكل فلام اشهر عر نع جز نر نحل اب مسنين علا اهيم كيم اوملو
 كلض كلا ذ اعنف كساب غاف كين انمؤرا ذا اني لأ هيماد نكرواهد بح لضض هرافي راج مبدا ضافزبع ممر عمد
 انما لاذ انه عضو عم ا بعممامارل مل اطفز اكمل اكل خلا لتراب ع متر شوب لمن الباةزمز اكل اهسا دنا خصما ماشلل نب

 | ١ الفلا لسجل, مك ماو, بلعازشمالا عراد ليتم فدى | مبدل ءاغدنججر مسا طاع عضولا
 اكرردعلاةرمنز رخل ليش اول ازاي لاب مايزيد
 ىلا اس١ هدا جيتا اكرر رداد زب ةسزنانو نا تار د رموتاطعت بالغلا ذا
 الاس هازال .ةذئطلاذلضن زمدلا زجل هتبتجلعلا سطل ,اند رب نجا ارح اوت متعب عاكبج
 3 معمرم وير حد نمل الإ ةيرغل انس غزمم عدلا جرد حاز مسام راواشلا نر رن بيل جز 0

 | | نع ميزعماطلاز سؤ ز عج ا عيبؤبجزا تسب لزم كلذ ءازجبا لحاف م سايخا الا ةيجل ارم افا لو“

 ظ ”ملعد سوهو ؛دّسجو سار جب ةجرطملاز مؤهبز زبانجلا )غرم يزيل هبل ير زعينم طال ذل ابل عموم حاز عم شح
 رجب جزع مل نعزي فلا تكسب منك د تجلب يأ مب كلذ ازا ثلا لاننا رلشج ناكل ف كال هزم

 تالا الزنا بجيل تل دبع ندا غال شاذ تعزعيب عدا نوخبلا ةعزعبخ از تغرس
 مرتادي عل وجوهر مة لذإبو فو 2مل اههرخل خشم ثدازساف نجر سي يلا اطول نخب
 ياعم افإتلاللعزطج جبلزع رادع جزع ثلشلا بسم 5 مبا درو ءاملا غال جوضمر دش ل الذغالا
 ظ ةلاشلا )تلاه بلدان سيزعتهتزعالعل زان فصز عزب نازح عت يس ك«ازجاعان نيكو الذ ايتجزم البلع ظ
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 انام | كبح النحس ورنا مز و نب دام اس نمير لا إنْ ص ها ذولس هر ناكل انف ءاملازت 20 :ذبانحلا] 1 ع : رم اا ا ا
 و 1 تيداكو بسيشنلا ذ راوي طعللا ه1

 هلا غلع هبال ص ندا ]وسر ز اكل ومب )تل ابلع تحمل عب اشعم ماا ورأعزب ٠ ربح تير رعب ات سمس دعا
 هباورفعجوب زيرو او تجد اذ ذزعز حدا زعز تلي: قم الجبل ثلا ذ زمر تمزاكاذاد عاجل |
 لاا حان ءان ]مد المسخ نجر ز ووه شغال ضمد نهض اولاد وسر أنوال ياس هلع شاد ١
 اهي دعه ا نمافاد وجفاف كانه زر بج نفاد للملا يت رز ضوله ابل فوه عنص نك كل ةدالذ 0
 وواجب اهدشا امال امعءازجاآ يازين عرب كانغ لى راو دادم الكل رلار لعند إل ص نا ذوسر )د غئزأ ناك ارو ح١

 دانا زمدالامإ ضني نجر زوهرلاثل عب ضنا طوسرلضغ )للاعلام هاك عانمز مل نيالا نحول اهدا
 9 ا دضلا بسيضول !راؤباف عا ضو مخمل !:يجؤرار الخ ضم هر تيرجلاوه البلا ةعنص مك رارز ل ل امندحاذ

 طضازم كير لاذ ترابا ع سراب ديبز عي توضل اعرب عب ان اذ زن نعد ازبذجز جوش رع تح ابا زعذ ذل اع |
 اضاف دانك ئاجزا ثينحلازمرنزعلاومتساخعز مولا زجل .ةيشمالادال راسب كيري للا. ءاهيمسالا» ْ
 , دهازعر غسزعةعاشملا بسم. ماكأنا اوضولا ملا زيد رلسلا دنقلا طز ازال اضم زاك انس لسع :لانالا كم ٍ

 شل

٠. 

 مانجا )رع كابلي محامانماًسالاذ ةرانذ: نعيكمز ازعل فز اع قعشمال امل خزي م: ناؤهص عبس او لانسر ازع ١
 سس سم سس اس ل 2 سس 77ص ل 2 سس
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 |ديذل ارهر مءازج انش ترجو الب زبون لزب ناكل بسام تلاميذه زعل :

 | كافرا هش هازل جانبا تلازم زعتر اعد ازعزعا بسب زعتع أكدت
 تسال نان هنن حالا )ايسر مسلوب مضارع

 لكنا بناها نكتار تيوتا ع فز خنت

 الادوار ني لاكبر تف اباد ساني يأ تسر ان وزعم

 اهنعشز مترف لب لس لشن فوط زامل "الع تبدل غبار شمل اتلارأع ا

 0 اعل اها الز ائنجم نإ ياننحدافسا لان تاكو هم فرش بيز ىلا لسلة از

 همدكتاسزجابو لك ولان تأ تتح, تازة سؤ

 0 ع ار كل لل روج ا
 | ةللعش بلعب الذل لل هاكلازعاءيجب لش دياز طعنات اكل شلت هلع ةعيزعب ازعل اع هب

0 
 نامل !اهراطصا اذافمسدانملانطشمائالوال ااًممل ناكل اظربا نبا ثدصت ل اهسمايزر لت ملط عطف شد م اعضر
 ليل اهزيزبلا ثلا عير أكسب نضل طل .اضلهنن ل هر ضب الاف الذل اذ اهيلعزسابال يدر اذا درب طحورصعنو ءاملازم هما

 00 لش زاك كو رواش لشمال رالي لو ١ كرات وش املا تشان يك

 'ّ اا ناش نذر اكمام: ايار مرسم
 نغسل ير طيره هيزغلإلانزكلل جنداطصز منعت كايلشملا 0

 ا ا و سس نجا
 00 سارتر زدزعشن شن وحرس انسخ

 ظ رعش مخجل ءاازمو بنل يتكراكأن ثلا لاهنت نوي نع الاانا امال وش 10
 فال لاث) ثبالع عدل مع تعا لعمل تشيز عزرا زعد زعم 6ك طيفنج قل ماةزهسُد مدان 3
 اياز ءادالط لبا ضال لانو ترا لطزشج ب زعير جز عزأزخلا نعدإلزعرسزعتم ءانزملاظراذغنس سانت

 بدهن نذل هرج نغم اقاؤإ تلا ةداض زعم م ظ ز عطب تج بجرب زيؤفا 5
 مشل اهوول ل |ث ارو هجين لا )تلال ءانترلا كف لاة زا ساعد حل تب نعت ع م ا

 مرمابال لاذ هرهسدسطن دول لازن زم هد دة طا يشضو غزاذاة:] ذيعفر هيا اطودإأولاو 00

 ادن منيطا تألخملا طل هوز نيرشملاو دز جلال هلاك دكر نبل نعيش زل نونا كر ل
 لين نعنكت اية لعن وطمز مانع بعزب تم كل لدا ةئشوهد كام ةنعنتب
 2 0 «رالارترعسا] مو قانا هداية نيفس ني زا ض املا علها اكل
 0 :عالعل نعل انض د داجإط اسك ملازبنج

 دخان طؤرخلوا نخل نضنفورل انج ضرس لنبال ير ليدز عتخز ملت ضبالف لاما طاناءاملا
 ءرقئر تار عز ةئل عملا تسمع نان ,اجنل بجو انبات طورت ؟ماسغعازم ءوضد بابو

 | رانا وفازت كرمة تلاع رم هزع سمان رج رب نر يخج عز انه عذج اع

 ْ رب رد عر عراك و 0

 | بهل ظلال زعم رجلا )تلمع تس دا ولن لف لان انا طنز جولس فل نيج هي زع حسب فل [ ١
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 بمن الأماني غلاد غال انجال) تك الع مهبل عوإلاةلاق نان زب هل عزعز العسز ىسومزعن تح ازيد عب : عرج

 : ل ا
 مان طعز عنج ازعفتعلا 9 ماش زمرصبولل ثمدَسْؤدانل نانو: لازموه انهن زل زمانا زوج بتل ذات
 ىلعكز دره موق ارباطجلا )نع لو دراعا طب زي دخت ذاةكزم نر مرط ملل اراها )نغؤ لون لاف انباطص منيع
 مهر ح بازعز ابرة عد اج نسح ا زعيوغج عذجازعد سرع عاشملا بس يل رخل دعا طل غجا عونعس ]لعند
 مولا هازل نم لج ملل اشم يجز عسل عع مار رثاء د زمر ظرف ملل عج )غي وهال:
 لخبر عيل نمر كفر ملل الطف بانجزم نط انا لت ط عه راو الذ نطنل زعير وحزب اتسم نزييلنملا
 ملط زبد وكانك فرم خلا لئض طع ذل ننغا اذاد نربط لزم ملا دزيباؤنل انمزول جا ملل لج كنعان
 ا ل جا
 مول انمزل نجاد رتيتلار لج لعلّ ملل ارلونسررو نبع اورل كيرشمال نحو هتلاال ل االز اهنب ال الضر بيل )مغ لزم

 1 عشري هتلدامجوا هع نعي زعداجنعرشع دز زع خرا دز از عإ للاسم نجلا امزجلازم طز اكن رهين نيؤللجاد
 3 ريض نعرعسو لن زال نال تقاس وزر ساوندز را

 دارو ءامل انيصدنعإ شل اوربا )تلال عسر غاجاشل اسال فروعش هاربا زعنإ نزع[ ان اع ع زعم د

 مالا ءامتلا نع نعول عيل موجل اغب ضي دعا لكمال ذ نكن اكل طربا ؛عطه ردا ارعسب
 لفارس هيلز عنز عدأ جز حكشسل بة عيزعيد وجيز كسب ااكسدالدا اكل ز الاذن زبالادافيالا حدزعفمد ْ

 يريم د لة اك مراسي اذاذانفازدإن] متر النمس )كءابع سلول
 تلكملا :

 ل هر تبلل شلع نذل نيتي دو زعلان بال لاح هارثإل ثحرانز مي زن هلو ع

 لت! # م اها النجوم .ر | لمي طب ونجان ضلاله زيزي النجا
 ايا امم النا رشد نا يدر ربت اناني مزح جمان اك وضل زخزج

 اثمأ :عضاوعزب حاد زعنزعرللاخ وجيز بح ا زعدج زهد خسر عل ثم ا#تسم ب زعم الل اد وتم 3 ؤهب) ل الع ةهرلغ
 ازعل اضن عرب زلنا ز عزا شلات )ضل !زيرغطا ءوض د زاد ون اع فرجا ضل اذ اذ تل الع زعغج هيازعتج
 نوولجرمانلازإ نلةلاهرال انف نلئككع ضن لاظزبانجلا زعل تال شوا عز اذ اهمال كعب ؟عزعن اعزب دأح
 زج ازجرلا خزي نايل لزم زكري حما سم غلب وضل لزم ؤض هور اد كف ل لضل الإ ذوات اضرب
 0 هبالمل املا زتعناتخز مرا تجزعت جر مهرب اراخو رس ل عرشم بسب معبر لاو والان كاع
 انما دغس بس مالو لهل غزا ولَصلا سوال ذك لت اطل ١ الشان عرار تيرم انزال
 زن سه ذعر ةنديلج) اذإ الع شراع و ازعل درعا ةعر داخل ةضزيازعو ولا ازعرفغحز ب وسومزع

 "يطع نايل ترعب بوب ثماني ل عدس ثجسج لضم ذلا وم هاو الم ةدلو لا

 ك!لزرغر [ضح رم لذ شان اثلل دزشم ذر ىرنغلاءازجسالوبإ لور مالل اطل ذم وضوابلعاه ربع موبوامغججوروا

 ني /6ملعرانتها بسب طعنا ضدنا يؤضوازاال م عجين طازج جلال زال ضو اهلها
 ةفولاوماي اك للا طعن عدد رن ككالهأا متل عرغضرإال كف لاية جزعماةد رع ازو جزع يعم ب وعجي عاف |

 هبال تلال طعم كارب نبل زمزم انتو ناك تيد لجيل عون ك1 بانج نمل ضن اإإ

 يضم عن ططز بوجي زب نملل بيزو زيزعؤ يشن ايس وألا جزا كرادلا تال ث )اج ] عينك
 م”اداؤ بهن النزول لارا تغف الإ ثلا الان تبارعز م جسر اوال وضرر ض )بانج ا ) سرع اًسالان

 ا مي ا يلعب ص ءئذازمباضاانرنفب
 | رضا را طا عودت «ريانجلن نعال اوضوالا وراه انغزكألاف تل للعهد رز ج زعلجج د زعرتع هز رعد رز توعسب

 .ةح<

 ا

 دح



 هرعبع ةمار از عبري بوعجيرعراغصلا بسم: ضل زيرملا هدنص دج لعد دو ءونص ورب اذ احجام حالا ءوصورض يدخر |
 ةعزعز تح ازبز ماس نعينؤطعبزعرانلا تيس ابا الا وضد نع اكو لانك ابلع سرب بلزعوضدا نافع بداح | اثصأ 2 م ١
 0 هو 0 م ا 1100 تك 8 ا 1

 فز طعرعيبعزبازعدخسزح عاملا بس منهو مؤض اعلا )لضخ بز انما اذا ترابل علال ازّصلا هز عني طم 3 0
 لطعأ م لولسملاولضوأ شوفو كرد كاك ل غالاذ سينجل اذا عضازيك لالة تهبل زدغجهلزع فن زعلت سس زع | كج ْ

 انعم مجا اذا املعرالا ل امنعال مموضول فز بجو ادعم العرعتم الخدر سالا وعز سن ندجر أجب 1 ل من حل اذا ام لع الا ل١ نص ”>لارععم اعنعزلا اج 'ةمالازم :ترتشل اذ زلا ضن ع زيلسملا

 اس زلنا #أأ:نفلؤنولاجز لباوتلاد تالا "عضو
 ناداه ؤللا اورد نار نها كاذ كل خل زجل عيلطش دك افلا ران زعاعدال

 اتم ان ثغر اهنشتجد اهمازحاو هبا نجت دحاف ل ناهز اولا ككو لالا خ صاف )ضخ هد نع اطال انونح كلبلع نجا
 ديرب طزعنسازعتم كل ثلا لء اقص ازعا اذ زعزرجزح دا زعكنتل زب طيز تيس ؤ جز اس اهم
 نبلغ اكمل اولاد أزل عولطنتب جلا لذ اذار تلا لباماغّسعاباطص انزع عاتي نبجزع
 تبزعتم 5 منل لاذ علا شالو ؛دّرغملا ثاناحالا مقرا رجب حاول اوثمول انا اكل ذد مرسوم اهلا ذؤ
 لدن غالدال نشل نغملا نه رمل هجر اهعمإجب هاما زعدل شل ارتب عتبان زج هاككازعب اب طعزعرزحا

 طالبا جما نفل يال اشيل نقز اطال الوز اننهز مريب هشن الف ةوَسل ادت اناء اضاف
 هاند ةدالعلل بوجوالو اهئث ددضب ةدالعل ا لوحتمل اذرب هاتمال مث ؛دابعل اف دلع اشغل داايطسالوانبال انطهورماك
 لاق ا اشر طع ءانشا ؟كاانه زول انغالإرإسروئضو اككفد اًكسوما جد

 تلا ريانا )غانا هب هضم ل زعبل شل ان تلرابلع تبرر ملزعز انلمزب ةهرإ رع ذو نحكم ازرع
 :ةزع اك ةرابعلا فيون خضم دو لازم غافلادخباةهعاكرجيدحا لال وحب رك مبدحا نجاد زباب لشغ
 رغم اج ا 'غمازب انجاز مر ننعن انجوهو مل از ذارلا إك الع ههرار عال لذ الذ هز دعس زعرذوب راو ازعس
 اطاواكغي عزل نيم لجن لا عا نيجا طرز نجزم نش اوعب رأي كل ذزم ظع ماذا فانا

 عقدا رع مل اسسج تلج زارع ذيمال ده )لذ حافل ضير لا ليعا اهل رخام تلرارطع رواش اف نيم
 طابسا باجمل اكسب دحازإ م غاطازجا جهد ال انض اخ اذا لان تلال عرتغج بازع طراز ذر عير جزع درع

 مجانا غل خجلا )دنيز لف نضام مانع اطال جير عإ شل اذ تلال هه دلع سان عصب هزعرعزرع

 ا يقال
 انيأ سهر رررم تلال

 رورو ريصولا لضلا |

 لد 27 الا ةرلصلا ْ

 لحسم ةريطل ع
 | يل عرع رفا

 |[ رم رادار

 | رم كل فعالا ميلا
 ) هت ولللا_رحا ل ا
 مار اعلان هسسوعرلا

ْ 

<2 

 1 طر لن تمنسدعا . لأ

211 
 معد هبصوررل انرلو 0

 تصاب دل وأ

 هال غلب غزاق دب دشظ لو الع مداد زعب تبع هدر الان اشم فب آهن جاوب ضعرماةن سات نعمل
 1 لاتباع هدرا هرازعز يطل نع ذل ١ تسب اههمطدن عاما غل غنج الازم عئ دل هاذا الحاذ
 كني ا طغانرمهط اذان يس اهيل عربا )عزز ادناه لضخ ن انمءاشز الفل ننغبن اظثهرمك ماهو ز افشداؤب ارم ازع
 اًءانمنوكال ل نضلاذا ةدانعؤ لولي رول ناو تفيؤز ته منغ اوع ل الو زجل انلهؤ و | لميا نجوم هما
 لوز اواو هدا زعزع بزعز زي مالا سمج اونا هليل لهل ازال ومدن بؤجول ادا دابا
 نك دا انام اذه قرأ كسب بجاد انعام النضال ماشفت الطن إل عما ياذا
 ةالزانجل نال ذدانع_ث دال اف لذاب هلع مبوجو ليما ضر رعب بانل )نخاهئنع طغضال ارب دارم اذ انعم ازعدح اذ نهب
 2«لازير ءاجخ ب سبأ وفرج اج نمل ع اد نغني ناومال عضال طنا اكلنا عن
 لضلاورايرل رانج ازعل غعال اجور عما اشبال ل فن امل امسامفن اكول سرعمتملع لأسفل بلع تب !ؤص هالو سر لا
 رسل هال جرا عماطاذاد عبو عشو رف ورعؤ كاذ ّبد نعل )زمالك مل مدار لا ةلعشاؤ صال وسر ل انف لواء طاغل نم

 ةزاارشلالل ضم رج لوبلاد ةينعلا مؤيىلا بانج ازمل اشعال ! ثنا لعلج وزعم اجو اذ هج زعشد نرع]كزم ءاملا

 انا سب قعاب دفتري ]وتمر نال ذزؤ اضن اذال لكل ماخذ لضم جي اغلا دزاننال إم
 تر ركن كر رو رب 10 لاش قنا انوا وك وع ماونسلا ءااجتما



2 

 كوبل شع اذار لزغلورحانج لم هما انوع س طم اها عماجاذ نول املا: لعمتل طضج وبلا لة الحل زم للدعم
 تانك ريعان دوعملا لام ثباذجل ازعل لطضالا نجس ثا وجرح تاز مجرم وهدرّنجل ازاي رضاكم
 اضرب ازال هجبجيبا نيمو هاذازمبا نم اهزاننال لمينا رخل !نالتل ازيانلا )مغر مرلئا نس باز مكاين انسب نخملا

 ضمور ب كلو امج انجل ازم مودا مما اطاغلاز : ذل اف الغد رلك جميل لعَبجد كاذاف حاكم

 2 متاعزانجدزعبنازعب عز لاَ مينا ل اوكا اورتينمدانل مالا بال وكلا ربا ذجلاو وهال نمط دا بر شبع
 ع وعم هرعش يحس متل اذان افكر مرعانلخ لاذ نأ ا
 ظ 1 يل تنال منل ا! ماو ضرس 1 اورارتسا نار ابخ ثيرحملا ماكو الاتش

 ا 2 20002 وفل بازاكردسو مئازالا لضم
 ظ يل يد هنإزززع 4و نعربع د ملزبازعزب زعير عرتس بس ميز هاب ازعمؤ مني زغير وجنس خا

 ١ 9 6 ضمد وجوبا غلا: نك ادعم زملو نعل يع نسم

 | دج ضرب زجر خس الوهطا ل التحيه انوه بزل الكان ةعازاذ قس هيج اع
 | ابوعس ارعزع 010120010 سوما تييبش در طالع اع

 | ءابرعمر سلو رعتل اقر جاو طل ل ب ناشزرارع م ضملا

 | مسرعا عر كيل حانت اهرمعسلا مالو طوب عيالنا طع واخ زال رطعبز ا]لنعإ اوهزافانجو] لالا

 ! را يرع اثنا اشلا 177 ءكلذزانزابزطعان ا !اتحالانلغالل تباطؤ! ظأَ

 سات ا4أنةوبرا تشاو كب دش نب تم دن جيل ازعإ تلاع ظل عاجا ل ادا فر وعش هزي زعن مع

 ظ ل ةنرلع العا ازد تب زغمماطل ازكزبتح عجز ع طب احس جدول ريهلافض لعل عج ءاساعزالازم
 ا م انص نعام ائزالا نلت ءال أ نخل ١ةولسلا فول كاس دزلم ءاملازمسعم دج يل زعبل انمالاذ

 ا لضنا عزرا نكون اكاد اطاعازمل وتلا انذ ان | طين امن خلا نراقب تلاع طماط رز
 ْ از وجر زد لال الا لعإضنأ ادرك مسيل تلا ان لاكش كو يلازم

 اللطف تلا لويس الزل اذان نالولضلل انشا دزاخولملا طش ان شونضول اذان صنروهل اممم هجر ممول

 كد الع نع مناضل جرب احل م توسل ]صم ضعي ثا اد درر والأتلا ةملع !امردطاف اغا تال ملح نعل 6

 1 يما ةزينع ابرد سجس بأ فوج هلالي امد ها عمورغسو ب جا جت )كاملا هدا زعدع

 0 يا ءادإ ع يزكي انتزع تيان ا عا بز عرطعر دز عز تحلو عزب حلا تبسم لم )كراع ةطرانغ هلزع
 اود زامل 00 1 كيذا لن تانغ
 عيش د ظ زجر عربا تسرع اووأ ل ار ويلان جرو تاز اذ انوع صرع سلاف .ناغزلاو

 |[ دن فام حدا ١ هاهنا ةلئإللا
 ١ رس كبره عملا الهدر رع

 | اخ انع قد راوعا ةنمذاو

 3 لطغاوهز ايايلطلا ءا و متانعشرإعبإل ل هل ذم 00 اضنوزاكسزازع

 5 ا ::نازعدإتش ازعل هيبزعوزعد ةرلع 1ك اذا ككو تسب .ابلاث معلب .دام]شغار طع اذا

 م ولا ظ اهيعمز اكاذ' هاذ ذ تاب ادانة دارا ةالازعإتلا الع هلع

 ا ْ 56 اجوانرعدسن نعرمارعارملا اذ ثلا املك باكو رس هذاب تبت وصمم بل ا

 55 : ' ا لاذ ع املس ءاملاناطبو ءام عمرنا ةولصل ارت رز !)ترالعش ل وإلا لذ

 يلا ات راتسازرب تدهور ةوزنمل 6 عما :الكطه] مه كباطنعنذلا هابل ناخازان نميككو ل بلا
 1 86 ادعي كن مقبل ضرالاتر ا !طعرداااب داك 0
 يح تي دعم وكل ل هزعا تلا ترطب دل ثلاثا ثببب ومي زعز اًنعزداخزعاشنلازعن امال اكمل )تلاع دا
 ا 2 ارادت نب عنس ايدل عف ضعوا زال الذ كل ذود ني لغ ءرادجد يأ بم يزع ءاملا دان
 ع 9 2 ا

 <تارراوواهدد م ةننعورؤععب هج زاخ نراوصمزعزاؤقسزعرب نحلل سم ناؤنصعن وإلا ' 5 رككيلل اهنضرجو ال نمأ ا
 ٠بيرمرتر 00000000300111 ا



 تيزااخ

 تاعحرال ضدك

 نصاب ايل انيناملم«

 قر م ا ادعي

 ةطزضت تانوالولا

 يفلْساَو
 كك

 2 هملاع صولا

 نوكتلاؤعر اتلعبت جزع شسزع زا هلا ميول عزاز عزب عسر حزع ماغ هلع ف وزعمزبس ادع

 ”عالعز عرب عزز فزع منك عزتي ازع دنمدماص ميغا تاس وامتسا
 نورك نير عز شلشلا 6-0-5 ذولخف طنا تاكر فشل ا ءانل السل اننا
 لادلا 0 موج ال أو 36 !هولْش ل انهذماو د يت 1 يسع سو

 هيركول نيدو دولا تلم تيان ننل 22 دعبالد تياببنوطبل اونككاو كلذىددد
 زي لازعدإنلا بيز عينج ازعرغ 1ك ناعم درع وهف رماكت وطب طبول دنع 00سم

 هروب ضاضجبزعاشلتلا 5 شان خالز !االلاراع) لاا نهانا زعإ تلاع فج ثلا شلات
 اقل مهزباز تراب عل نفاد هلا زر كيزعيلجا كا نام اذابازلا نبك دره مش مضللة لان تالع راع

 اراقريزاكجيإعزباذجبابالم الجرن اكدرل دل ء هسا ذبل ارا: ذر تجيب اهيتيرلج يلزع وضحا ران فعجزع
 بازكرلمجلهزأ راك تر كسباانل ولا ءاقدز اكن اسال هول هلع تب 000000000

 2 مو عزة وز ابحر زعو ةسزع غشا سجس كلو كويس: ادادؤلا دش ءاهزاثند |

 نم عزا را حرج و حورس د بانا محل خر قلت العشر ع هن عزا وسر دداذز رع جب 0 وع فشلا هز نرع !

 | لاشلانرحلا هيدا غصت زعركر نعال داع يزعم عزاز تزن سبت تاواطنياللذنوبا
 ١ ةنعرع دز ازعزبملا بم مهم نم ) 0 كادردلجلا وافران ابطم ءسجو ورا منو 3
 الزاير بكلاددعزجا تربع رانا ةنيطاةككا هدام مث لان نرتب ل دعمت نع هلزعسءايا 1

 ضو اةرالحا طر وتضولاد ضل اءنعر انجب الوحام نولنشم يمل اهو داون كازا جول !ماؤإا دوعن :لابسن اكن
 بوز ١سم كل لا خاشم رع نولو نرال ايل ءاًماداني و حا نز ريض اذا امم لع نهي مارالخال ! نه نووامهنب

 هايل لما دكه رشا لور ابار لعضو دي اوان نعل ضرر ازعل اعاني 0

 لالاضر ازجلع أك نين عرس ذنكير ان ا: هوانا شغاف ءائورب د ررشس اناككرلا 520 دع

 | )تراب ريش دز خد دعا زعيخازعاتلا 5 طرحات اورنمز اا خعإ يزال عترسصن بج نا اذ -

 ّط

 ظ 2 ل ةضل ازعنضلا_ بس دلر مز4 مخيط اكراوون ظرع تجازاكرالاذزاخبانم اطاردرجزعينل ان

 رعرلانخورس لزع بعتسز عدت دا درلا زان عإا نمر اشنهزيزمل عنب نع جزع ذل نط نرسم

 | نجر الغ وهنا نو :درإ[ ضر ةنزاكا يعش )تلال سبع زا ةبج اًعبجز الز هدإ نع زاك زي زعزبلح |
 0 اكو درإءناكمزوهدزبانطب باطن عجول ادبارش اًمجمز اك 155لالاباأ نربانسانازخمتب ب ةنيدكك دنا

 لتمر شخ دع ؤعضو دو فييرا ءلطن كعضو اذ زول ةزنول جارت تطلب الوعل ةدر هديك
 نعدانلمال نهب تمن: ناننال )ع طشملا لؤحلدر كالمي ادد اشغل اهنولاو: امل اءكنعل :نالب نولَضف ءانَلع

 لا اكما> ءاملإا انوكن اكو ءالا كالت درابضد داق زبانجل! نضر ]خورعإتل ةرلحمدرل عاب الل '!ثدان جزع ”عداح

 | مال الع شيلعوا اكو دلنسل مبالاة ناكأ ع ضعغا) اذه دل از هئبرترف كل ذل هما دةدحزاكاهلعلشنوي |

 0000 انا نشرب ببي لانا مر طيره و لدغ افا ضب هؤارموهوز لطضا|
 ْ اما ضراطبالد: داغر عل هدالئ زا ل زوظل اصلا ند بوجورم العن نافل ”لاوز لل 'رد !لعرالخألا هزع

 | ملاشلال)تنابع ةرلخب عازر تجر طعن رح نصر عتم 0 ا د 1:
 ادعم بسب ولسا تارا را لكو يراوسلال اننا! نوع داع ة درا لم بان !كياضا ]درع

 | متبع شراع از عزاتو هداع أ لشمإ تال رابغ ةلزع: رع د ازانلسر هدا زجر جي ف عجرع نام ازع
 اي ددعنرالا 110 دمنا م لعامل عا اثمرال االول 5 ايد سلا نمل را سيدش



 انعإ تندلع جراب اذلا سل خمير عيب نعد خزعل عبس وبجيزبإ تيس دأ زعزع
 فلازم تيوس طنب دوو ذل خال قلل ادب ارالو نب ةروتم نزيه اناس, انوي ىلا

 واصل نال عال الد ثنا )ضل يضول اند اب ديار امل ادع تلبلاذا نب ياد كه نت انفبحلا

 || باكف نم انهن اتي ذادكونوال انيزيملازأنكوركم امال ضمانا وا سيز عرفت انطإلاا دنت اباد تيل نازل
 جاع ةجانل بوجه نط لسة ل عالا] كفر علب الشاف طاقل اطال تلعن زن اغا
 زال علت |: ليج يؤجر إبتسم اهلل ءاطع احن اطال انغناليو مأشلا مايشااهيفزلم مالا عمن كمالنلا

 نعي نعت كس كل ربل انخلّصو عال الجزم لنهر شل دال ذنبي زعو تست هلم افرع نعم
 | دش ءالالعب ثالوشرفول ص لوضولا لا حالخ الجزع كدا لعن ايانل اش لاف ناؤفسسزعد عسزبدغسز عربا(

 ل ذانولد بم ثانانطلث دبا مامغ ينشب اللا تيدا ًانتونب هدشلا هل جانوهذ ميزدنم ائيئرا مدام |

 دعي ورود لااا نط ان نر باتل انتر اكل نشبت زيك ندم
 ظ للطلاب بلع بير ليك المهادلا كل! ولا يا ثلا« ادا لوعشملاداعافلا انابيب ذنوب تنشر

 | هبمسرطرتع جس ززداورهت كيس اكان دارنا نف هيرب ش نالت اذدجلا
 هرلارثلعمتجإإ ضلومترل ارض دارب لارج لوا انربترل/ناكاذا )تلال عرفعجوب ال اهل اذ ئزح لزعز المن مشيرا خزعة زع
 | ابنا ابالد 3ك[ رغما اهيانم ذباح كك دنس نم جرب حارق الادني رماد مل خرب نجيب اذا ا

 انج | نع ازعنزإ!لزع باشا بسم دال زهران انعاش أك ضال كاثي املاكلاذن اة ثول ارنا سلا
 )لوز ضان انو فماذا: لين ءامزذ ا. اص ملا ال اهل لَ اةيلجاهغراحانع ةراظذ عك ين عا ركز ساقلا
 شلك نملة نانا اغنالاب كسلا ذر لير نان نقلب نطالن الا جماناد كول راز ]ضب ا

 طازجه شل كب لَصب غنا زمول ينج اكو اطعم تالا لوني )تالله ترغب انما نمل
 نم | كلا عزبش ايعلاش ةمرلشبإ تعش رإض جهز ننزل عز تزعزع شما بسب ضان لَم
 نعزارواسنلا' ةولشل ا يسالو سا ءامل امج اذاف لاب نابل اذ اما رترل ينج ذابت نعإ انزع راما

 الم | انو اسم )تلا عطول كاف رار ربت برع اشم تس مرا جنالاد بو زعدأ>
 تسب عدل يو ا دا عدنطسزا !مدد امل ايباطازاغ ملف لب صول ثءزرلا نسال ذاهلكراهيلادإبل لَ
 انو دنع لاف ةواّسل زخرف امل باطن ان كلف تلبس ز !.بلعو تمت مط لالش طه كل نرش «دازا الذ

 م ءاملارجإلاجطعإ بال ترطب نلاطالذ مما غزه دال زجر شجر رجعي زعبؤ جن كجيماثز ا
 ْ كسب وا نمد نضعل كدر اكدادأ د موتو فر غسل كرر زاكرلا انف ءاملا ازوهلاثد مالغلا ل نمد

 ألصأأ نع بجيب ازعرافلعرتإ لا بسم نورا مج امل عجوز طداد واصل دنا ةواسل فل خيم زج أملا 9 مطل ال بلزاك ةوسل اظغط جرم ناي تلالعشرإ ضد زعزع امتزج
 انكر نهعيا هنلابانار زينك ضم ننزل ل محمر الل اسس يؤ كنا تعد لاذ يزرع داق ١
 طرا لال مضطر وعلل جوهد اياد اكل هين لق.ذواَص دنع, ركل ]من ءانموداهجططسد اممم

 ْ !لخوماطلطخ

 زعل الفد اناا 4مت!1!ل مال! اراض ضان طوب تود يزاول هيام انشد نكن نيج وهد
 رةبمز#ن زج بازع جيزة يعزيج يعقل زيزي اديزج زعزع عاشلا بسبب كحل طنب يدل تل

 الامة اكوؤ تنهمر دل وغدر ذل ان تاما هوتي تعا
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 دع انضونا, انؤكس رن ضو دص

 لجان .راذا) ادولسنْوحيما لحنا

 اا ضمز تاهو _ةرلاضعنا
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 2 راو ل كلا كا

 | عل دم

 ارا خشه و وهو دب ]صرف نشل الباب وك انتج وداقتالا ةاندزعير حما عزنحلا تلإابج "و

 هلع :داغاالو م

 د ايسازم هوو هيما از بركب دوو ثّدح ثنو فوغ هان الع اذ بامان ثم رم | ب عشب
 لازم طنزالذ ا فراطتملا ءانطببط شيت لالجزمز وكل اند آم بيافا انهغر مرالكؤ باش ثئلارلش زعل اكادءاملا
 ظ اذان دورا اخ يالا روصو اا هاهنا ع الح در مس ريل ارح ا صو ربلع جرغلملا ءاحل إن باطاد نعل اذه.

 أنمار ازال, ث لس زمطفعا مع ةديزاشنحآ يل صان اضل و كلذ ثوب الد تين اذ لان نضل ادا! اضخم
 0 0 ا شيحازمزا نباص زبن مالخال ناوهو كل رع

7 
 ا
| 

 داجر هاجم يلع اطال جاشلانا تلا زج هلع ارا :نعر وز عدا جزعوتتل ن طع زعسؤ مجبر بس نا آم
 قيودا اكلصاانطز سلالم أ ليسوع , مقوية واش ولطملا عطط ل اف ءاطنمزا ياعم
 | ل10 1انن تل ازعزشمل ا زعالعل ادن نب تحل اعز نوزع طهإتم كس عبو الرا كمان

 ْ 00 انيدرتم از نست رس كو 2مل )تابعشماع

 | لجآلّصاد جالا تبسم اضل زنا زعس شفا عدغم 7 10
 ارطالد الاتراك راد ابططاةا انكر دي للا طغرصتتلاٍسروهدافابت زان اواش شدا ما
 | جماروملا دن زا اخاقينهلاز ير ليبران طوني لعيد اطال دال اشالو ايم دلما
 م الا ضال وز جلع تدع شرا غابانل اطل واجم انهزم نام طيوعم مس نحو رجملا) انعضو عمو "ساس ارغب ا

 | م1111 1 1 ارم اعوام او ايْوَص
 | مول لاط دولا جرجناربل ءائا عليمن منا 1 تاهو عقل اكتم زازعز انعْزعزحا

 | طالق هوهد مهيَسمل هام باطن لمع هك ذل فانك انذزعب نعد رع نيل سب نو ةداغا م

 | ابان ملفات داع ضاري تاق نعت ب نع ادا غاالد دس

 | لالنطدنهم 1501111159 نسل اعز سس
 ا

ْ 

 ان !باوتصلاةفؤلاعم مدا راحل سهوا دانا راو زر تسسلم اندمجو 5

 صخب اذاكملن دنكو انااا رتل ءطانَج لاهل ككرالو اصيل انكر در ليخسال العز داغالا
 ظ | اهحاداغان كول اوالصو املا لحوم ات نيلخ تن لزعدعموب) ءافداذ مامون در اخس الا ورعشد نعم كلذ مسا

 | اتننزعزب د تس نات ءرشبال اكالزحلاللو كو لَّض كل از جاوز نت !؛دص اسير ُش ل اظل لعَتدِْلَص نفل الاسد

١ 

 ا
 ا
 أ
 ا

 ا اس سي سسسسسا

 1 كلذرورجلا: عب 1 ا ب وتلا اولا ازعيتسورافصلا

 ْ | :ةراغيازعساّتن نعبؤ جلع ازاي طز زعزع ةهرإ عنب ز يحل اهتهتزع اشم 7 ءاملابجنا 1
 ْ ثزعلاطدحاذ هروب اح يحبس سي اس |

 لاف تلا مايلعماذازعرتس نعرف عجز عز كح ازغفبعمزبتزع ماه زعم نعد حا بد تسب فاتصدا |
 ولَصةراصرك عجلان ل! لءاضرل زعم اخد مطعما زعيم وج! 7# سم اهي انو اد حا طول مالا متهمي خسال
 نبات دال انماط اطير رجلا نطل ضنا نأمل ها ١
 انطام ايو شنهو اني دن اول زم ةولّصؤ ككل انت الا بدال عاطل آنا خلات |نرلشلا ||

 ةرجداقنكوزمانل امهم نغاول لفل ططلجو بتي دالاد زبر شعمعسلا كبك دال زذاةبعتساةسجئتلا زنك|
 َ ةلاطسد نركب دنع ثلا طنزع بارعذنجر ركائز لعؤاتازع زيتا تيس ياخ | م

 جر عرانس اجد نءاناب مزج تجملا رشا ليش /زم ميوزلا شن الجو ود داما مو 0
 ااا ءاملازعم عمر شوز نجم ضم ب طاف تسوون اكم زم زجل تلد ذع هدم عاب ذل اًالانرتعب هاتر , نحر بهذ |
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 م دم هه 5

 يي يةعزعما دف بتسمم بع تفر نزين جل دان جلا زوطجوالتضاوه منال مو ردن نججاؤكب |
 ايد ءومو زعاعشل اشلار ثتمزآشلا هج حارنسؤ اومن: شلع رطإ تا لعزل ابا تل اشلاةل بزعل ع

 ال وضم, لع يلة ب رجلا لهل اةنوعغضم كو مشو امل انغام تم زكبا امل زم ميتسو ذو ثلا
 :عيضبز ا تسب ثنهلا) تدلل جومومزحلااؤفبقلا اشم فكنا الا يل ارا نس دجال شغ وراضي انمي زملننلا
 راش لذ ءانبم مد بجرمعمد كتم مم دونوزعتلا دن نو كممعلزعإ تلاع نمر تحلا!اذلاشالاث نصرا اتغير بزب تحلا

 را طعدج عين ن سحر ع نجت بسم. انطد يؤ اذا بما كب نجلا )شنسالث ماا يإ افك
 مضيف درا دش اذ اق) لدن اهي اغدح كو اطايعسو اهنطجا نجر تزعل رفج نتعلم سل هوت نهتحلا
 عز تمزج قع تتسم نزلا نود تلاذهجزر فز واق اهلعبتبة هلل ٠ هاك يضل شب
 الجناب نكاندشسال دانكن بجلد لن لايم. ل نبط

0 000 
 ظ ضرال بويل املا راف ن اف نقولا رخو كل ةركبظ يلا عي اذ ارسال فر ومي لعدد تنشد بجو هدامْؤمالجيررل كذا
 'ايطدالجمغرال كنج طم اهلشإلاسخ ل طع لا هدعشإقمنلال ان وجم ان #أ
 تي لالا تلاع عرب رعبا ث ابطل ز زك عتع 5 مانع البطعاد لكلا عمازجلبطعاو مشمل الحاد بيرل
 145 دز عراممجز ل ةسبزعةولعلا جز ن تح ا 15 كلج رمان نجي لال اق وعزم ءوضدال )تلال ز تمول بالا

 لا 'ق تفنن لل مالا فشل هدر نزع يهز از حاب ع د عل زيطحل ابنت ع بتحلا ةهداع رمل
 التل ايلح طزع ازعاج عوكل زعإل ازعل طع زعبنو ميز زعزع ثمل تسمب فيلل رامبل
 دبنلا بس ذاع عيا نماضنالازم جيجل رمال لاطندارل الضخ اذن رولا من ل اطرح مهل زعم

 نوال خر ازعإ الع هدر هيازعربصب هيفوعزي جزع درتعل ايس زع عن يزرع زوز جزع زجر سح از نمت نع دش رع
 ظ اكتمل اا + بش نو دلكلاد ثمل نيو ير |كييدصتسلاو الاه لل وشلل تأ نوب زلم عم

 اضأ ةهدراع هز عصب بلزعيباندزازعدارلاوةضدزعمزيس اس ازعزجازبز خزعل زع وع لا بتبسب دال اعنا زعم
 اكرمتمنلو تفل ناله رش لداذ بز عنوانا دنعلا لدا هازافرب فضيل رمال ايرئمالل او كمال:

 نحب حل اعز ارزعإ ثلا بتسمم را لاعاد اكل عب لأ لسير وهط ام كيلط دسم الد ند
 بزمن زل عد بالو عنشب نك ونو طياز انزل ارا هت العرفشجو ل كلل الذ ندا
 دول عضومئ لجان ناد عيل اعاتب ومو اذ كرا نهال عير[ لبو تسر ايان اذا فوم بندا
 مكعب وعمزعيدجا زعزع عز جن ازعز تحزن عذ 3س زعبل سم راهن رع جلاب را رمل زم

 واهداف نمر نبل شل امال صازا ل13 ل العزمطجورزع طراق زعتر ازعل عشب زعبي طوعمزعيسو جيب |
 هطراح زعزع وزجملاز نع, ازعز جا غد سم سةينرازمابالذ زيا اال الاذن ناكناطرعم ا زم

 راكر هللة عنبسؤ هلا دزازدنم نب هج عنسوم ضن ذءانال مار اهيف نإ ئيهمرالاشاكاذالاذ) راند ظ

ال اريل )اد ناكزاورغما تزصوا هرابخؤم هابط, مر طل ولي
زغب ازا 5 تفز لسابالفزيطلا

 

 امو رطل ءار اريخر

 نيسلاران طاح اًمرو 9
 , 3 1 م

 ْن ئمحاردر

 ”هدزملا
 مج
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 ْ 1 21الاان لاخ هناك ناهرجموسوا هدام ماش زب عضصوم مج ظنا داما دازاهمزبا لنج مرضرال اذن كرام ظ

 ّط لالخ ولجررل تلئالان )نان !ءايقرحازع ةرانذ عز ابن حرج نعل الهزبزجازعاكيز نسج اع يطس سستم ب مميز لاب |

 افرع د اجار مط هرباد مزز مل ول اكمال كر رذاذ كلذ بعت! تملا عنصبانزيط فيجو ءانا موش |
 39 رمح 0 7 . 2 م 0, اع - . ص ئداكدوو 3 هادم 0

 0 ١ رعبا عملا تبسم هزي دعزعملا ل خر نع طسما مز عورإلا ربل لع "دب بيع مهي لطول اند ووطن خد عزحوا عبس |

 2 ا سالف نيطلاب ميش لرال الد ءاحلا بصل در ازعإ تار طدانقرل اال شاذ اص زم جي زعط مني لكن عصا ز عدس عنو
 2 املج 11 ل 5 : 8 11 0 07

 تملا كا |ةرطش راع هبازعزإ لا زعردو رعب نع عدنا خازن تفل كرر شل | فص #ا ور وهل ءانةكنعص |
 6 )ا

 م ا سس ل سس سب ب يس ببث سبا يسيؤ سس ميم ب بيس بلبل 0 00 ا ا

© 



 | مام( لا رع هل كحال وننر ف ااطزمارأ ادا عنالك كاش اجي باص ]سن يرا علا الزعل
 وقمع بالا تناك كلكاذو حا فخد ون انضر خلاط بينو هلا فك دل زيا كلغ

 | ةباؤصتادوسررل لنقل الا ثيزملا تنل نع تلنلعهدرإز عال اذ اسالافز اغلا زبددانز عاج زيان عمي
 أ ميبيتعمقل اسد اجارل او بد قند زبر الخمر أك بنل بيشرلاكددداعإلبةزهبوهدرلا هيلع أ 1 وى ب , 0 . ١0 : 2 5 5 010 ١٠5

 | جروب عوباشادمورباذطلن را ئ ار من ذجل باشي مؤلمة نظن عضؤمز يم اعادانلةراكتأ .ط 1: © 5 7 هبه 2. .ب, 0 7 دس سلا 0 1 0

 | مه ةدراول بالا تلو شال نإ فرانز جوظمرذ كباغشمال او طاطخالا نجمه الخزي قمامف ما مما ا

 ككذبتجا وقل نغلب رالف قرأول تالا لعمال َصض وسر ل اذإ تلعن جولف ةراث ال عوضا زفصب اذ ظ
 | تنبت زءانهسورعرالالأ بسور ءاكتستسالئازال زج كك! ظل بألا طالوسوإب يزعل اذ دعنم
 | اظنن طي كاو نحسن داغال ماتش خر شي تلاد هر ةيزل اميز نيكو رجا طاوس
 هوس ةزيبكلادزب جلا ابغا علزموان هسا او, ,نفكا ب ضرال خيب يلا عنصد ديا هزحاؤل ارم

 الذ ثدعخال اسْوو مالطملا هيلز غ تسمرالو ازال! ةزالذ تمحو الاَمْؤماعل السني اكنينؤرلا كل رمل الدر لكما |

 مهيب رتل تالاعالا سا( ]داكن عزاوفسزعر ان زعزعتع اك يدان بست ءضائذل|تسرابا زل 2200 7
 خاشلاسليزلازعاعجاةنزعتعت دبع الك ورد طرح عدت كتم جدا عضاشمالع يأ ىلا
 اهيفطنانهنرةنضرلا وزب رض تاب زو تناطنضابانلاطلالةدالت زعتر كير م ظيبزعزتخز عم عاش رع | ماظةزعع

 ةةزفغجلا ا ذشعمل اذ ران: زعدأزعإلاضخز عرب تح نع زعزع شملا بجسم لحاف عر فكو نمنع جم انضطتجد
 فلا تب يزعل ورلد بكر مجد ئزطمال ا ذءنيك| ل العؤنجوإعشؤراء عنصاند تملا كذدلؤم | اثمأ دع

 | مدس رم لام صوم تن إلعهتدزإبخ ةبازع الملا لب رز عزعز ونص رع نعي زعرامصل نعي زعموا وزي زع 3

 ظ زكر ازعاوتب ماشل نعزي تحج طعدانمال اذهب بسحب لاذ بكد, نيجل تمتهن خد ضرل الط
 | نعنعازهدشم زعل بسم كبنبوشل هيو ينكر انغفل ضرالا اكبر شلال تهل اذ) تلاع ذخج هلع
 | ناوفصّرعزب ازعل ازبانعزإ ثلا 7س نيكل رض ور بخولب نص قلل نإ تلاه ءانتز زعجبنكلا فنيل عما
 | داعز عرج نعد امال انفي بسم نين اوربولا ننشر لانخ ثمل زعيذلا شمالا لل مليلع اهل سازعةجزعال هن نع

 .منبؤر كمرض جازم نضلاو وصولا حاشسرموها ف نيب ذك لذ )52 طوفنج هيلز عم راند زعت جزع
 نتوتضلاوزطراحالبرز جرب: كارلا ابجشنكرارننا اكبلض ءاملا د بصاوم نينبلا سدر ولاد صه
 مفي نضل ٠ علو رمل اشم برصل ا طجاّماو كحك بنان لوطب كارم ثوانمتالز ثان رطلادحاذ عؤبوفج زيانجلا
 اها ارز. اع عا نيرتلاو رتل ماكو هنبضتوابخلل زم رجلا دز رمل ذر همم اورو مالكء اد بازوكب
 رهط ران خالارإش ور نعل لذ ةدراؤر هو نقف ال لنغز ينل علارآجع رازخاو نيكة درا اثانئلكللاد ةاساقل
 أرني خزام بلوجر انكأل دبر نطفسال العير ا لحرايخال زن محلا و باتل نارك وتم اذ صا هي مؤلطم

 | نتتفلاوتنو نع ساو طغت ران شبعزإييو ديلا انشا تككاب ل افوطعا الز دا نط مدن ياهلا |
 اجا ةزاتبلا مل لجون وكلازحبأزل ابهزمامدرأ ل ضو اذ دلل اان )از تيل تسل اند ني زيف
 أ قيب اطال ماء !نهذ اهل ابهنلالغ شو اب وشل النل بز اليشم ةحلف غل اتامزر اهل ه:نبثةمل زعم

 اقرا هلزعزاع كفر تظل جلل بسم منيل عه شعر زعيؤؤل زبيب مالا اذان ران اذغ | جب
 | لع زاكتميرلعزاهرغشس نعت اك علان ءائرأ شلل ضنا نجل مووت ولازم تل نعال شل افشل لع || ني

 م21 هللا قل ان



 كارل عج ناب :باصإ معي ضع داع نع ارجع مسالاف' 0 اءاؤس جلا رطب احلا مه زع ل ا شلازرتسمب
 كنك 2 زلال سيد كوالا لما نرش اثنا اتلاورلا نه ةضاللن يل لعلطسالشإ اع
 يل وطول بلو ثتمد ممل اوزؤرتل [ئبا زيا قلم اانا رمادإرلا]هل 0 اكس عطملا عضومس جزم
 انه نزل )اللعب ارا# نككاطتووهآز ا مطنلا عشوم ةزبال اعجز ضاع هزل !انلعؤف )رمال

 ,باؤرل اة يرض دعب اذ كتدزاكام دولا انل انهن يبن. بحار عل لور ازخال اع ضل يانا ذايب
 َط ع موو يوما وح ريع جامع 00

 ام نكزاطزعزبنغ ا مم 2 مب كطعالذر كايد افي ترام هفش مناط 72 دال لمت رك برشا ف غيل اوت

 رز تاز ازأ ع مإشلا بس نفاق ذر هجري عفرشالالح اتبع ضو تالا كر اناا

 1 ور ودرس م وجم حسم ١
 لج جلا انهذاذ 0 م حم محام م ا

 ثلا خان خم ا ع تمم اسال

 ْ وم انك لرمزعبلال نينلا ولم افرض رنمب يزد دؤضول اذ نش اكوتنلاوضعإ العدم ميل انا
 نسلط نا سنس اكو هاردي سرع
 يلعملاز دابوكااطشمالاطعزابخالا كشف ب اخبنمال النبل !رحاطصو بلون اكتر انه والعز املج
 ارخادالواهتبرحلاو نيل ل ماؤب ارخإ ضرما ف ايرماول ا هانلؤناومتنال نب الا جور رن طعام نساجتلاب

 نرمي لبزرط اندرو الا هلهالاناثت ألا نزيل ا معنا اتضل ”راوأ
 10 2 تؤمن واط ماطسال زب آلا ئز اا نيدلاذامايأس ااا ؤ
 دانا هلام انيدقل ا نر لدول ةزهرزول ثعئير جمان )جراب ثمل ديول اثنا | ا

 | هرانهز عرش تاكلني ءاهبان لو دددزاطالاداثت الا هلنبالا درهما انك كل ذوو طبالا نهم |

 قلد نانخبطهد نزيل ربخو كتل ثا مالم ند دفا شن شمال اوما ضمنم اره درسا اير خيران اننيشن

 ْذ .دعدرمرؤما ىلإ را الغيث أر هاو لكيلا اهمانمابدلماءاحلا ءاتشمالزيطبال اضل راشلمال ملط مل

 هتالاناهيطزعالخ.ترا الا زوينة ةل شعم ايتن بلل ماكل ترلعف اسما
 هللا ثا كرا شلانخاوه رنا اذ ماخ جا بشا ؤشعتهدث دال ارهدرننملا دلل مئامانمنلل كلعاج نارا 1
 هامل روهطل دراج زم) مضل اوراشمال الفد زانغلا ريل امرعشل ناب ط زان شخ التل اد اونلاد نجي اغنلامطم |

 ضيا زمور ذم حي رت[ ذزموزمونتنل ورجل امال اربيل ءلورلاظض ارداف ربكم ناسا |
 ا مللي ال زال اال شالو ان ناواشغنلا )أنا اع نوج لعزلال دبل فدل هفمل اوال
 | يللا ]لاؤج د يرض نيل او منسم )اندشق د تاددرعتعيضد]جعللاهزوللاقلامه داش زاذ هداعودحت عي زموزناس لذاك

 هبل لا, جزع درج بازعي ازعل كج صور وعلا اهني الاب ءاجولاشيف |
 ظ يراد ثرنعالاف ناهض راد كب اننا ,ملعشان اول مولع لانس الع تدلشوا الفلام |

| 
| 

 هم 2

 رمل نبيل! هزل زمالالعلا انواعيلا/ترالع نموا زمالزءزسانإ عض از تاتاطور ةروعلا | ١
 ةياداشلا لا: ب دا رع ]زن طا اداب تامل ة درا هنيررأل اطروم اانا غلتلرلع

 تعرعهرازز بار عزب و زج زعيم وجتزإ دكسد؛ مجرم اانا ضو روعل اكد ورسم كلل مالا نبل شب |

 ظ ماتا الوعل اضءابحلا فزد انكم ملا ايهيامعد تلاع اختل اتعرجتافلا تيل

 ٍْ لبق د اب ل ال تاي ةاق ئتللناننم تحب ءاويابخن اقل
 | اع رقت راشد نطالب رخو عج احلا ةدؤ درعا لترا خب اويل عن نجل نجف بل تان عملا



 يبس بك تون 'ض

 م يس: مج سمج
 ا ع ب

 كح

 1 | لع هزجلاو مانت !'ططسر هماعشطعف :'طفدألل أ اف كرب مْوِلاَماندردانَس ذؤ دروف زمام ءاهلانولخماو اكدش نمو

 أ دير زعذتسلا 1/أل كبلسلخبالنزالا ولدت نمؤبزاكرمل نإ تلاع رب زم اننا كن
 | شطديعتشا اكر مواجما تنل ادت كسل ]تلاع داش ةلزع انزع نازح
 1 | نيريراداق وجرت يكرم عاطانمإ تطلب جزل الشرع تؤ ستاذوسر لاف كو 2 زبن اكوتلا
 ا.د نهزاككل انزع رباني هلال دانا انزل داتا هرعيشلا طن عاطل اكل |
 | ضع ازال اكلنباّتفخزاكدن ننام انك كا وزاره لاهل عاذؤ مدا: نيول يتم اذ
 أ لخرالفزالا مول ادم زمؤبن اكرم لاربع هتبَلَص هنا لوس لا 6 ل6) تلال ضر هبلزعرلءاف زعل ١: أك دالبلا

 ل و مس ع زئمالامآهلا
 أ نحل لالدرلاولا ةرؤعؤ إنت نانلولل رشد ملول فرعين ايل الإ رللافو روع ظن اهل تبا عمر يل الخ اللاؤ لع
 ١ 000 الع هير وبا لاذ لان سض دهس 0 نتمالمو ماحتاو لارولنلا رد ركل

 | نع[ةان طعما أك يابلاش اكن الم تسدؤتملنزجلا.دالاناكة رأي طوع وعل خنق راهلا
 ا راتاؤ نتاج خل هاا خوش لظم بج مولع نط شاف خي نياءاجطع ل خدااةشاف يمد

 هي ذام لذ كا ابع)مااف ءايشإزعدلل امنالزبحتمكاطلات موب

 | أدنلالهاانلبصانل ان اراويف] غبر انزل ضل شجر اذ مايل ءامن زل اس غزم) دنشنالد كرّصبرمغ جو ززمال ١ ماحلال شالا ْ

 ظ ملاشدنلاطلائإ تلعن زعنجا دعينا وعز دمج ز عنا فص ا زماقعزعس وجرب سم » شوهد |
 م ةناوانزلاملد جلاب ن ضان اف انمآهلا واو سمول

 نعمؤجزبا ميرال ااناهزموخارابخا عم ماجا ءاطب ا: ديلا انهزخازجؤنما رل برر شوهد ذنب لهاا

 | لل ورَسا لون عإترالعزداسلا لس يما زعل بالا فا تلابس شريط زعير رعد رتل
 71 ل يو نام ةزمّهابأكةناكان لكل طك ناشلاذ مهو د هلك نيا اوسخ نؤلا

 و اامانإ املا ةروعل قتلا هك امال اما العو داّسل نعم ذر 4 هم ميلا طن ن ازمات اذ ْ

 ا يقل 0ر تلال شا عمدا فرع تكشلا اكد 0

 1 ا جزع انجن عمدال رع بلا تسد
 انيفجزعشلا رز تفعيل تلا ازبناةرلازبة زعيم وجرب بج اواش شاف عيطنن اطلب شل هب هياكل

 وسار وةنازو سواق كلم السمع تباع رغب زعمشمزع

 ْ كللاببعرس مر ارالج نإ تلال عطر زعضرع تعرب داشزح تب نتن :لعزعز غم لع

 | اأومملا موعجيظنرجلاكذ ان ونوثمال كالرزال اًرهدعر بلع اكفنا: امنوا يلام هراؤج عملخرم

 | رول اذزهداناءنلعو ةرولرل لعل تلعن ضملاو لعل خ طموال نب اا راهبز كلان زنمنزال ا ئيجراجلاو

 ل 1210000 ةردانوإت دي

 ركنا 2000 هنا انمؤسر فلز لع دالز نرد نملة دراؤلاقيلاطرم ركاز
 أ ويكرشافادازرلاانادسد افلا ة 4 هن نعد زع هدب زوال رص زعزع

 ا | ذك لطرغل اظرلغزيزاكتلظن طع ةاازاس عز نحل ان طر زعزبجل اناني شانه وم

 0000 ل اعل اخ ماهيانولنا عل يزكلا نم 0
 صاررهجرعرع 0م كاءضْن طراد الات نبتلاككؤ:؛ راكع تنزرول ازاالك افق ثان هان ازا ا

 | [الالالفزخالا مولا دلني زاكرمل اوعيزاو )كمال عزان ازارث تحزم ضعي زعير عزت

 زل انينمؤل كلن [ئاددخاب مالوم لانش
 هضاب يعزطيطتعأ
 زد از امي ةؤل نطيل انف ولع مألاوه مي نان لير لازما |



 | ضمير جلس ازااوعد لع تيرا نهر 5 رزه اذا زلنا انا لالخ كانضزعابال اخو شد
 دور شغل ينعم !ورثساف ايزبئبلالاهروتض ريل ماتريد ادرلعل نانزيوع.ةروعلا ل01 اباجونم الا زسشحلا+لعانباضصا|
 طز عربات زعير ؤججزب ابتسم كوبي شمال لا امادن الالام ناس فريدمان يزل باق درا ةرؤعل درس
 ؛وعل ]هلال نال اطنبث و منرؤ عد از هالزمدا) تجلط غ شرعا نارا لعاإل بلا لان كعيتييز جريل

 زالعز عوضا ذمزعت عينك أ الاد هاند بزل تاز اتا
 كل زميل كلذ ير اجا الا الن كلا هيل حانس ل لاطن اهلا )ترابط رابط وب الخد كسب لاول: هبزع
 زج عدد ةب ميوزك رمد لكر كت ركل عضال زمرما لال جز زمان شحال دج لب
 كباشرف ميس ينل اول لف ماي اطل دانا تلال عز داس انهن رطعجلا لاف نازجزب جزع طنب زعير اوهال العم

 اظاءاف لم كلين بحت ثساد سفن رش نم كام ذوعّلذ ملل الطف لال سنبل اسد افا هز امال العش د ان راغب دؤع ميزا

 مع, تصر كلت اه)عيطضوراجلا ءاملازمنخ د ئيلهد بر رخل رجح وعنه ذم الط ناكل اننا ناخد
 رانا رمهتلاب ذوغظطف كال اثنا سلخ د اذار طا ؤأشل امل اذ ثمان شمل اطر انف ناز جنم علل ن نكمانامكبلبد
 كبلعزيبشالد لعل ارسضنان مأحلف عاطمل اىةدرابلا ءاملا شو ك بادر اح انزل مدح ورح ف وقلا اهذ درر انجل لاند

 جلو وس هع وسو ومو وة 1

 رداد اهلا كنب نامل اولا ةراشاننل زم ذاهنسال جر بس افكر نم ادلاذ نلخاانانو ةراتبجة لا
 مانركب ةرغششمد هممت ان زلم زال كوز يال ذاذل الذ ؤيزم للا زمانا زف شيش ارا اسد زج
 ىبوهزهرلعزبومومزعإلا هزي زجزعدطسزي زب كزع يمد زج نب دح ا 5 زطعؤمو رجل فرج داداندا ءامزمهاز املك

 ظ ل غازمو نالوا فول باض ف ههتج اب كاز مهل زهذخ زم اذإ تل بطء انتل نسجل زعزع تزع
 افرض ازولومرتض لا هأزا )تلاع ز مجال لاف هيرب زيعالال نضال نيمولالذ مازجل با اف نفل شغادذ <يزألا وامل زم

 فكيتاضال يطمن | ١ دان ديحد ا نعل انارجأالخ انمار نارا نوجا منك هز ملد زج زل
 : ْ ا

ْ 

 ا
 ا

 2 ئاَملا

 ثق تا“
 ننرغاء بك

 ْ وجرت دنهدوعتلاه طاطا اهقشؤ زداجل اة نشنال يم جوع انجيل ضفوطغماناؤلخكورل شم دايما ىهرظ غضا اداه ش

 نيلع أك درا مضل! ناب وجبال !سط طلرمل زكونلاب رجل اكل ئاطخ و يلادال زك طرب خم إنرلاد
 هز رئاؤضمنيط ؟سوراول اللله َصا وسلا. افتعال انتحل انعام عاب نالوا

 7 :,ايلاذ كال! الح سرللعوبا لاذ ةبالؤءطند دان ف سون يؤطس ان ريهزب لعمان مايل شرود جلا

 0 ْ مرر ثورة زحل كل لال دبل طه وتاةزإلا كشار) نحالورعش قرارا شلال هزينلكلا خت
 لا رهري زا ثول ربخو اواو, بعزل بزر يل اذ ل سيروا بهز نانرانالا كجم

 | لة لازيعز عبرا رى اّسلازجوتل زعيم ؤججزإ كسب مآشلا فوراس يط كا ذر اىذدد ثلا ادن ا اند
 هزم | انجز وتلف كاكا لأب وز[ ع تبا كنا نزار كيال اكد إلعب لمس
 دومة دلروت | ١ زتابورنئلزباناكلا) تلال راه درزعبز نزع از بانت عزها عع أكلبالا يو ما
 الادزتيلا | | زيت عروعجزبازعادانصازعشب زهد واخ نؤزحا,:بلجن كاربال نشكل يسياذ اكتم ازئلدجالالا وج
 | ةيرعومدزعدا نعناع كن نلكلا خزن اناا طيضخال 0ث تلاع تدل ازد وععب دا عمال
 537 ْ انااخز لعوهدرجلا هزم أم الاية: .«ا زج تلا زول اناك تلا يبان شايع

 00 | نيكد نإ ورب ديري زاكافا اهلا نال نزلا لال تلرنبع هش عز ثلا سابالفرازائلعز

 روزا .قايضي مت عندج |( 90ريال ارتباطا لذا رزلن اعيعزعجانتم عنز الع نينا اكذذم

 م 5

2 
 تاو



 ولط 1

 عاطلتنلا
 كلل زال ١
9 

 م
 رقؤلدإلا

 نكد لللط

 د1 ءادجورخإل

 اوتو موبملوحابا

 زال

 اياك نم غو
 ت1

 ثوهو

 تدم ٌْ
 ار خانك رز

 ليسا خالع

 ىلا
 لمن ركلا

 سلا

 انولا كش انيلا ا

 مهرس لسد ١
 قتباومالط |
 فصضإلا ْ

 مام ا

 طادخم نسا ن د م

 ماخلا أ طل ننام ل اذ يا سصل درع هيخاوع بط نر ,خودع بارع بمن دعس يسم
 ١ وس كير وسع زذزلارسلل هلع عيزبن بارع انرثلا نعمتع 5 55
 كلك كش نإ ةراذكلع ناكانل اجل ايلا فزت ذل رع انجل لاؤر رجب ديل نع مايككشم تبرع لرد
 0 ظلحرن ز سه ذؤحدضرمل ا ؟ ارعر كح ن طي و عم نعوم نإ ب زفتجارعل احيا وعدم اوعي

 كلي امان دل اناا: تاخد وانابض ازا لاظ كيل تيان ادوبي اا
 2011100 كاشو سيعل لعبغلا (ع

 زراف نت اير كل تلاضالا ةراثزلا فلا صوضغو ف صداف حوبسالكذس ةدازتلإ يحد

 0 ادانارمل نتج عم شل ارعدما 6 هداج وج
 :صاسيفعو كمل نب ةعرع ةيبلا اكد نطارمذلا أم د موبزكم ا ]خريف للا كناكوم بنا دادا
 طير بدلا يسب موبلكؤلداد ملاك مدمدب اطال ةكرشلا بم صرتتتبل
 م : كفو دال مايلالخ الابط جاد صربعب بل عط انوع كلن

 | الد ىارااذاأكمن :ا دش اربع نضورخ صام نوح كبف اك ا :وثأ

 | اهكبو) ليلو فا ترك( لئالد انيقوكمانمدوجا زج تل! ل عرنا نولوشظدنعرس ذل انارل ثلخل ان رلكفائيش

 | كيتا ضلال نيا ئاومطبئحسولخملالو نتا مالا لخلاف نيجي سملاوبالاذ صب تول
 0 النسر جدا لكما الاعمار اننا نشل لكان اال دو قابلا
 ظ مدلاءاودف ملا ملا ميلا ءازلا امنت ودل اوزش املا شاع وتر لاخدرميو حلكتلا اهتثخلاو ءالشمالانطبلاو
 ًالازنوز عال _؟ينلا دولا« نسل هاك يرش ءاهد ميلا بلا ءاودو اجلا

 ها جوس رارعدع كلارمل صف ءالخلاىلاد وللاو هلللالعرب اتي زيصرنال رب تجلس ءاودلا
 انقرة اف معمل ارماجرخا ذا + لاف شا يدل ايلات اوبع وبا ١ جررخل اف ٌنبمعنب ف يسوع

 هال ان ا ال. انصح رماها امل هب هينبوع مل ءانش العبد حدنع
 اكو ا وعفا اان يوحي ادب الخ أبدا جانا

 زياد يضدةحخ ماب نا ئسكلب وللا مابه ل لجان ةزتعا فالق أب
 داقالا هم جامعا سكت حرمنا خاسر عدا .رادق كلا يريح أك زوج دع طجزكلاو قفصم
 : ضال عكاظ كانا الاانا هل الاي عادا ضم
 ا نال ان الاف كلا باع امسجلاراراش- .انااث كمجاك لاذع
 ُ هب تنال عضال داك لاذلاماكدؤمخلا» هبفسلا همكم كك كلب كيال كد حا

 ايدام ل علو ذك كوزظملل ا نه لنا عم هدا احلا د نل ذو م ائطلا ثنا دارب اننا ثسالا 2
 1 ا !رمزهزنلا ةديطل ان رم انداللمطنلا

 ا 4-1 الباور | تيفشل طاوس ألن كلاثشارن ار

 هاف ادب ع نلضم لازال اا لرصد ارهرج أمك تيل ؛وا تما

 00 ب .
 هم
 | نمر

ٌ 

 أ

 ع

 ابْتِجنجرتنبك تنعش فرع ات نب رعدمح ا اك اناا بان ثبخ اان ط فلا ويلات فرمان دان
 0 ماناذضرب يح د كيطالارعإ انف هنميرخادابمدا اينو مايا هي ادصو للخول يصب
 لكل طواو 0 ةيخارباةيطو انجل. 0 نمعامربث لخنعيببانعةيبلازعادملا أك ل

 م ةرولانا ترا دبع وبات كلثَرتم و هلآ عيا ال اضل طارقتنل هوبامل لاق رول [ءرلطا

 فص انا خو و ركاز اذ نط هدلاخ ظطرالا كنب ن وهن عاج تفلخ نعمه ربا سوم ع.رعرابزهمالع

 كن هب نوعا نعي أكد لولا انلطاتزرسم !نعلدارب يعلم انلطم لالا الد احل نكون ايلا



 ب 21111111111
 ريب عرلزع تيزعي اطل زعم 027 لها نمت لاطن كلااهّوِلاهرمم زم دارس أمال اظفرؤبنعالا لان
 ابطل اورج وادا زءسرطتطلا زدنا كمي تبل طيش نروأ 270011000
 ]ترابط دات انملالا بري ذ اهلل )تدلون هز اياكم عاب زيي ازرع ازال كل ذاورضإ الاد ثااذال مفرد

 55 ١ نظل نظن او خرا مب فول نكمل تباع ومد 0 الخام عندا

 تنزل هنيرابع ب لزعز جزع جزع مماذل مزعج, جاك ارد نطور منع ماوها6) لازال اا طمؤلحل ٠ رسراد ائوارأ نم بس ئاحلاو
 يعل لاةسال دولا نعطي, زعم ازجزعو] ئسرعا معلا نير الزنج اب ازال ماترد

 /ةعأ داعم كراش

 كال هال اديس روع شلع لإ ا وب شعر اجلك رود سلال لا تلءللعصنا رابغ ل م عملا بناس نعاللرالارل#

 | هيزعجنرالا ا لشمإ تلم هتيرالع دز ءانبا نص ضجبز عطس ع هل زيف 00

 نعت رهد ناك ومازه

 را يهل ايل هةسوا

 4 0 9و ةمالعالر ادن طيران وي ساف كيل 'دالنزخالامؤلا دنا زمان اكرمرل.نلع نبال صتالوس دل مضيع
 2 يقرمال از مالا 7 ىلإ ١4 لاه طاب اَملاراهزع نلت نىحانعات اًسو رع عنب عزم 5 ينفع م اهيم كلذ عدن ازال لاهم[ 5

 2 | عشر عاب انما اةروص زيافيرعزعزا البر درع سزع العلا انتل ورثعزم .متنسلا الط الع هلع

 و 1 عملوا عع[, عع معن عتع 100 هن الان اسد زنائلالطبلا ارنلعَسإلَص تلا لوس ناكأوم

 9 رشاش طن منعم اللا رسال انني صابني نر زلال اع تطمن اديطنن ماحلارنصروإ

 0مل ا نام ع دعا ار 0 0 0

 8 فريج ٌممانكا اف نادغسز عطر ع زر زعل اك هطتانطأ ١ م ا لضرورة هلا ئ
 ِك ماتم ان لطف ضلوا ظالاعئن لاا 0 ب 0 ا امال

 م 3 1 لن زازعلط عن كانا ارواج إل اى فولاو هلال امبان زال ابر ير بر شلعانتش 0 ا

 86 | اكتر تمتد تيتان ا تاتا زم[ هع طعن لعزع |
 2 ء رسال دكر مع نعز لضخ د*ردبلاانلب مسوي عذاري زحعد مداطل ب زعد يجر عاما 0
 ٍتاماسر الط مسرب 8 | ةزض ثان الذال خدائلحْ طن راعلخد طبالاغمؤ ةرانؤؤ الالف سن اكل رفعت ليلرب نعاكج نإ يمزيزع |
 كلا ١ تاايوهد 9 ا
 اتيان 0 3 زروال اننانها لمن اللاند كنك ) .ةرانزل كلف طياظ لطم مآل افوهرانلز ذاف |تلابلع هدإخ روع انذانساف | |

 ريم ١

 تلانوهد بالسجل 0 ااهاتإبم 'صالا مز ضد ]نان ةداند لاهور ض ا ئلخ شل طلح طبالا قس >ىناحال : هدالدز امل انا اهنلاطتلغفانا |
 ةكور هزات تيإ شرا

 دكهعرطال 0 ماقام ان كنانه الطانَّلنل7ا زم شفاتك نؤنع اهئلَع ف دانذ |
 ؛ ْ الار ىدلل االارعشااومل حاملا عمنا[ صةهالوسرل اذ مريع 1مزع شرما انه د: قلل ول امن الد اجلا ةاخالملا

 ا ا 7 ذا نعنجد رهو نيك زمن ظال انعم زاب تلاجع) الجل داااناكر هم |

 ملعب اررعا 0 وهده كلا زخاز ارق طبال انهن تلاد ]لد يدمطا عملا هءاءلطو قس زم فدا |

 ا ناب ا اوال اري متن ]صاد لورا قرا زعم اسلام

 هيلاري زاك تل العدرا ل ارمضحو ولا ماشصز راع زب زخو ل ازعزجا 7سم رذسخحلا اهريز دب انجب خي |
 و 5 مس لدول ]ابل ةعدلم ا انآ ارابؤمسيزيرنوبز عدا لرعزجازعر اك ةةرؤلا 1

 05 هسا ماجلان تراي ناز ايلاف زم يردد زعتر رعطنيسز عاملا 5 اد
 ا رسم ةاؤزتلا ساو از رمل ابا هد ويلبي اللا

 ا معن دئراسل لن عدانرإ 0 ير ا ا قو ع حمم ٍ

 دس 0 0 اه 0 0 امال 1 كاان

0 
2211 0 6 
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 دهززرثطلا
 اطل ونا ارح
 ايلا اكساندالازح

 تدلبزؤلاكا

2 
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 ت25 ن أل اصلا

 كاما درس هكا
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 متوطلج كا ذم اواك هربت اش .رملوط للا هملعربتح إي لععهم دار دس رعر بذر ىيذ درع بازع در رعاتعلا .
 راس لحلب ارز لوا ادلبضتبال رواش لاقباط تيم طانتبظ ممل هول علا اذا
 نسعد اَوْإءدلَ ملح بظل ذكرت ورسم كن او اغلا
 ٌعشَستَرِْ بإن خيال كاوْسمَد طم! يِخْنمدد كر لحمها زلنا 7 و ل 0 «٠ < سم 1 أ هدد ف 22 0 م مول

 ع ل مل وو4 ١ ب هي م >2 20 م ى ١و مو 3 00 00 30005 2# و >2 : ا

 قعد كومَسَرَبل اكزانبْو سداد ساؤَص طور, دان دظ دا: بأ محا
 بانل: رة نزلو از للاواني دذ شو

 مت هيك لا فز يشك زج كارم اشلا مواز ل1 عبط كم يجن ا شْؤبطنلع وجبات مضرب <*4ق هيد 1 و
 ءاباربا بكد اهتجوهد]رااروسرلاّسالَح العز محلا هين ا كازا دال ن يطب علوم برع راع هرازبأ
 رابجزر ا صم مازع جير ريجزع] هس زخات 0 دعوا عمايالر ايت ججرلا عماجبإل كك زذاط: بجي ادب ةروملا |
 طخ مماحلاناانعان تبدل احل اربزت لاذ مآح زعل تلال عريخج ان كاش ل )اتت نعوب ةنتلاز اغني امعزع
 تاير اع اذوهوطخ حجج لاف االا جراخزمذاكا فطن مالا حا لهرمآ ثار سد كو اطغ ددانإ زنا
 ادع كلاب اك دلزن اطار اومكمزادف غل انطشلز م ران كال نإ نا تلاع نام لصف انانكمك
 نلازةطار طهرت نت هذ تزل اظراهذ كماعجا مز رولان امن نضج عيل طلق ترابط تدرس الا ضد ذولا
 000 ام ءررول قوش ن الجلال سلتا زوالا نإ تلرابعؤ داس اراك 9 دج :ه
 مبا افراعتجلا وبر وش رمل اذ إكمال يرسم ا هيلزع عرج يتم داش !رنانر 3 شضرزاشي دق ا م ناقد 9 نالاران ْ

 1 اكرر اشد وبل اطعم راهم مووروش ناري دال ادخل ذهل هنزل ام جنك اب 520

 فيت زلموهورلز اعده 7غ ونال لل ذور تنمو رو ل) باس ةدسانلا عت رايات
 طمااك كمون رعبا زر ةكارتلا مارد دن مدون نأ يوتابم ١
 ١ فد ار انوع, لشمال اذ :رونل انيس و ملا كلا لال نع ترا لع تر شيوبالشسال افريل دنع فس انعز نيزع جيد دع ا

 |21جرب ننبل الام افلا ننزل غاب اليزيد هذ انزل رضا نةرنشلات
 | ىاانزلوخ ا اطنحل نههري دارا عل در خ ادب ع نطنح] خزن ضال زل قنبلة ف سال ارجو ماطعل زم نكات

 زقخازعز اعزع هزيل فدع هملزعيرحواة مل اوما دلعي بسب اهوجد عطل ؛ؤلامش )لانكا ؤاك |
 هرومازما مب كل دشن اعانعمزوكمالو مازال مزمز هن نوكم نامل تذل اذإ تلال ع تدل ع جلع هكون حزنزلا "+
 را ثيم اذارمازربلا طا مجرما لاف عي كطفل اللد اعل 0 ملعب همام كل ذز ول خضؤؤنلإب كلف

 | بقت جلت )لب ةعزتنع زعاح أك راالالة يش ادلب كامن سا جاوزت ةلزع اشهزع
 ردبلارضااميدانشما مرامالل اضؤنتل »كة تنل اغانع هنوكبأل زان ناهد, جوال لفل بل ظئ نين لع رج
 كبي زعزشلتلا كر بدناشا مايلي زم! دوا داني ان نيل اوطااماناف لاما

 حتمي خم نضج مول ل طلت ارعز تطلع شرا انا اال[ لع زاوغص زعزع ناب زعبل

 لوللم مروا لذ شد )تلاه سحلا اما شارلإة] جل انجب نخل ارو خا شيت د آكل عشب ؛رولاهجم
 هيلع انا شلال ةرالذ رينجر عربكنيازعزاؤفضزعزبنحلا بسب رمرمابالا ل كل ةزرهركسسانازإرل كدت
 زلال دعب نيل نافزسجد نريلاب نظن جرش درب نقي ز سال رأنقون نجت نعزتلابم

 اال اذوّرل اطائا اذا متلاهمدع هيجي ىسوع هباز 6 لاو مومز نيدحم ازعزجال اذ از مهزب اعز انتج ورانا

 ه ماهئاماموب َجرخماف ةزمدسعام ْرقلخد اذان دول مل زوملب فن ادوسلارلخ حيل وح م نكمالز اكو اتنث تاع رل دف وبن لما
 لسملل اذا طن كو بلز تسلا كلذ لاذ انرالاطن كيال انطاتلاط احراج نمل مااا

1 
: 

 تما 8



 ٍّئ اءزوجازمرل ناماز 00 ره اري م انج ايرعتا مم 0 نجرع ازعشانز

 ] |هعزرع انحإلا سدر طوخا ياعشد الابل كلاش يل ادوجي عزم ير ايم عيدا

 لا 4 د الا ار كلاب درنماكمأل وضحا و اذن زلكألا تل طاع لذ رمركل ف [عسرلا ]ونسمع عزام از كينان

 نادال الاثر كءانلثم للملا 0 لا

 دان لنزعتم رم أك اهيعما هاف نوكسد زف كرا الا راج مانجا نر زمننا هرون ]لارعأتحلا

 ز”ةانحن انحرم ظن رلارتل عمت اٍؤ صهتدا لوس ررطو رن عز جد عم 0 انك افوشومز نست ازعربطعيز ميه زع

 رقت لطفل ١ اموال وي اهمضرللافرنبلا دن انيمي زمانا ان الاانا له لا طف

 | رت طنورب دان أ طرا ايزوجيازثلشل اواو دال زمزم ارت لامي زم ريال نادل قفا

 أتبع احنا! دهر معازبل ل نوال ا انكحلوكسبصا ةعنصد اعل لال اههجت اعاروب زمانا خاسر )تال ز ساو! ١

 زون د ءاذحلل لاراب حم بناطجنغل وزلدلا بلاسم داما [|١

 | رزعتع اك كبطل ةطاوخ زمول ادابع دش وز سوا اها يؤجر ايخال زمرا لعل اهنيك زل
 انزال وزد اظل طبل جد اتا هدا مزج البال اع شلع لبر لعمر ان زاونج
 تاهيرع رولا اهيباضا اذإضاظالاز انما اطناشلالعنسانلنعز افراغ كارمن ل اناناس عام كاف انهز لوم

 رنعةللإوترمدج م ازيزذزم ءةنها كانط انما( ,معدرانساهصاضعبرع ممل ازع نعل يبق دزتاطر ا

 ءانحلال ازهر اش قمل: زموهد لازم يوضح اعينهم هر ازرردرب عي ذتازعرع فلا |

 ساصلا + يسال نع مسار وح ارجا هبازعةهر از ادب ناب متبدبس ايزي تيار الج

 | رهارعلاةدرلول وكلاب ان ةنبرو كيلا رعنب الإ اوم اضرار ذيع

 لش ترم امنزدزموهد ماه ن تم ارم ا: الس ل هنو دب و حلاو

 ل لغد اانوزياةركلا تشل ضاق انتج عش نر ايمي ءانهناطملا
 يلع طرا ةبزعزبكز ازعل ننز اعتب زعّتم خم ” وست

 هازعرصب و دعم كرك ابن خصم نمناماراعجاك ةاوطخاو مار زعل اف

 دجنالسوال انجب ا سدانهال ند نرتملاءبعب 347 ضال لنغ إتباع زينل بالذ كهلان تلالعشيلغ

 نينار مز عت 5 نبعلاذ ع نوهدالوصطج نش عمجدزحاؤ الاب ءانمالا ممل اخافد فائلإ لون تشل اضخبو

 دجال تاز هراطللا لو بر ثزمذ خام اذإ تلاع هبط جاع اندلع نزال عسْو وم
 7-9 زف يول الا لن غٍدمراشل سرها ايدامطال طلال ة|تبالع ترا هازعط خا اياز عزنا راهد قلع

 نهرا انفبرع دم قرر اف هزبدزطغلا ةريطخل اررمارل الغ )كراع داّصلا لان 4 04 قزرلا نرد

 | خروف دوعن ءاودوب راسب اثم ف لاو ماقال ترا تراني عسا اذ

 ىلا كو اًقحؤزرل اطهر !ساز ]غلوم 0 1

 اند ظ0008 هوم عبع :تاز جر عر اطلع لئرؤل اج دنع نجزم اكل »

 ١ هرارةبعاَلَصضالوسد رهان كرتش ازم ةزكونبإ ل نمرل ابو الطوال اال غلا سرلو سلجم

 قشر انعم ولما ١ يرعب لضرسا مؤ فوزا هد د زمدنب )تاع يملا ةاشسف ابدت اير هالاراهيلغابأ

 ص اناا يهل دس مارئس كل ةزاكذ تلو سانيو تالي ناؤاانء لال س شالو

 ْ هز سوسو: عهها صدرت اورو يسارؤ رمد كرر يكد همم سرنا هس اذ بكس زداولشغا!كءابلعا

 مس رسل ذا ناعم عتعأك بما ضل #_ د أون ةريطي زم نجلا ناطبشلا

 رقاد نتنلاز ايمان ا ةيالاظد اولي لرضتخاءل انانل طن داو اهنمخ ار دوعن لغو 'ههزعدلةملانإ
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 الاطلس ءانجل نلانمطرل دف 2اس نها نمجانن كيران هان كالا ءاننلاففعذ ]جوده اسز أ

 عريان[ دلزكت مع[ نبطي تجزعتخ 6 لن مثبزملا 46 مولكق هر تلاتشلاف طرشي
 يول اكسال 9سم بانمزمل كذا طبل الاطرش بتل الزلال نع هئاؤ م يزال ءاج ا
 بلاط داو إن )نماورون لابي لن لاف نع بو منال اجمال لجتلإنت فزنا مو
 أركب ضل دلزعاتل هيوم ران زغدزح "اكد كرس وق ذب دإل فر لنج هزامإو )اود فرغم هوَ
 ديزع ساذج نيدز عز عز اوم عضل نانا حالو ال اذن ولاني: ذ )تل لزج هلع مطل د لال
 هلا يسن كلذ زنعدول اسف داوتل مايد مو از ئلع هناا اولص لكي نينجا لع مزح لخل اذإ تل اوزتحج هزت يزل الاخ

 هيزعربجلادزعز مهرازجا نخل اكن والعدد ,اونه جزا اه غ زخؤرل بط ماوس نال درا الش
 | زيرهر اعزب ازيد راد 15 ءانناؤنبو ءاثنل اجلا رم اف ريشهمااطخ شل ب اخ اة دانت راطعزنحلا

 ملدا غرم ضن اراض از مز دراطضت لا, ة طعس طصوتنلا لاذ لاف مضرب ازعزارعمزب هه داعي زعرخال اولا |

 رهنمواشل اشد هك !سبطبو مش أخل انيلبورصبل زمأ تطل اولجبد رين ذال لم جيل اه طب ز لضخ نع خيرا ضزاههالبسمو
 0 5 هن 0-3 . 30000 2 1 «.5 ءالديزؤاو 5 5 نادي
 7 0-2 . ا ممش ةءالد مط وياسر وهرزن كارب طخب هدزمولاممدشم د .ككلملارب وفن نالت )ثوسد] هد زاعل 2-1 00 ١

 ر/صد]جرزوصدا] سس مؤ هك مهدد مما ازم)ضق ابا هر لع" متابع لع مل ارغملعمتدإٍآ ص هدا لوسر لاو ب هركمو 9

 ب

200007 

 ةورئاممعراجلا

 .فادةوتطل ارب اوه
 ذايزلكو طفل المل ايس
 ءالاج آنا ناكسارالملا

 هد دلت نالا يا
 فسر

 هنااا لزحان_س:خلاو ركنا | كمير انس ارت طي ؤدانضل نابل 1نسلافد ثا اللطخ لع عب
 التل الع مل غانانلا سلا انا اكرطبل لف عفة ضال ادام بلت رانصلاو ]زها نتضل اة طالز اهراس زال

 ٍْ 3 0 . . ره 2 أ هال نن ع يكلا رز كبر رككوتلاهيزنسجو ادعي نيحلاورلا لما طن ضخ اان ةشل ابانخزع

 هناي تانج اشار انراعئززشللا أك" اق ءاتحن )تل اهم عزتجحوباهنيح ضل اطنوعتلا

 | هناط خر سب اجا! اننخ ات ضن )تلا عفا لبارلةعن زعلانة تهيزعي زعم
 | تروا اطغخز عا تطعم ناش يزال را رؤعال نحر عي جنيازعز شلل "اك رحاب ش ١

 م نهر نة املا ءهتباؤص هنا وسر ورع الا طن إلا عوالم نان ف ما اقضزنتلا
 |رتدنعز نعت اكلم تاناؤلس ا بطن نين اور تامل راشيل هيم سا سرع كرا ١
 سها لويد لزالالتلابءابع عير ةلم هنا ةجوتتل ضخ )الع تدل هلزعز از ههدابخإ دامس
 .دلخدلالبازعزاتح كك نعينبازعرلعةنرنازعزجازجتج 6 )لاه لعزغجوإ دز خ مو ادهزم نهد

 ؤ نكن زان هذاا ماانالاغ ابغا تع طق يا 008
زاف زال زم 5سم ا.د ماثنل اذ ددا شل زار كلاذهل نابي ا

 نمؤلا طكزمولا رعد اف.لاثبلعهَن لصد الو ة

 | انكر لانى صاخلا نبا اكالن انا دلخ اان اتم سالك خا ثنا ايقشفزسإ ك0 جواشب لاذ از
 رشم[ اؤوبطخ افرع يح شل ذل ب ضف لاذ أك ب غنخال ك نمد تي خؤه زم دك داعتجر لاله ب انظم ازم كعنم
 | زعباطن درس انركف لابن جالوهد )ترابا ليتل دكار خر ننخبال كنه تورو هل اكل ذزعدلاف
 | ةوطإلج كلذ كاز اد نير خو هو بضخ شرا ابل سلس الس ةزا هنن المكلا 2ث ن شاص الاف

 قاطع زعلان مو ثم معهد شالك طيبة غر نبارشم زباب وهان بتل عدلا شب زماني أ
 خيراعتلا فو بيلا بتؤلاراثّلاد رش طرنال هرعمرججلا طير تؤ ارانشلاوزذ كلا دعئلطب اكثر العاطل
 |راختركلا زامل اكد هس ض والذ اون ادرس لع مزعبشمز ماو اك كا زكا كد لاصار
 | هلقبامةرؤعل) ضان اب ثسحلا انهز مول يؤضؤلاورلغسم رد كن ئول ]سرا عاف 1ونبلا تير انلهز طرؤعل ادن دن



 سس ب 1 2 2 م ا

 7921771 جا
 | لاس دئ داننبلارهاز سدرنعز عن أك جذل انكمد ترابط ولا نمو ؟رابا ولج اناّاباونفخ ا
 لزم[ اشهزعزشل ١ .اوازنجبد ركل !لطدررلأاجو 2و كاملا, بهن نع اذانوتلاطعظلغأ
 ظ هلت لعرتمجوب اال لان زيصزعالعل ل عناوفصزعز افلا تشل ثكمدرولاءانؤ دز تحلالاف كرالع شراع

 جلنعن اجود ضل لب ثراهلاوزافاعرب ٌممدنكأ انتر زعض نس ز ع[ يطع زعزج زعزع 5 بتشلالعشما تحل
 الث جد مشالح دانه دانت مل جدك ان بن جاز اح اوامنولاب ثراخلا وآل ايرضه عز لعد [لالع ةدرابع

 مذا )نقلا جتوزت قبح شلل ذوغ لاف اهنول ايضا تلال عزتعججو اكول ءنسنح امل )تل لل ءتدر اخو! لاظرن
 ريك يشل اهي ماال النول عا تابع هر ابا شل الاخ انش نهرا غنعدإ از عمنع اك بخ رب دازجأ
 |'للعل اناس غ ضم سارا ملول طف ليعمل اذن اكلع غضبي )تلال عرفشج إناس ارا او ليجزعالمل عدلا اك |

 عرتمجولالالل ذيج عزوممزرريلسث نعل انظخنبازع انشا أك مهل م اهتشف نجت انس اكااثداهتشاالا
 نينحل اللله هتوف لال زعطاس زب ازعرب اضصازم ةنعزع دير ازعل ١ اك ينو لارض ان
 بانغخللع) تطلع هتدرابع بانل اشف زحل اعز هو نعي سازعبنع اك ينولاب بف و هور هتان
 نع ئيرعي زبن نزلا زعدنماتينع أكرم نول ابن خوه )تلال عزب ل للغش درا اظن داون
 متاع لاثو بالشر ثبنحلا كب ةرهلالءاممدءاّتلارد اداولاء بالغلا ل و تلاع مل غاب انش لاف ونب
 | ملاورئلعهتبالص هل لوس عدا زادداونل باننا نمله طول نمهخمطشما امم ةئعاد]جرحَسال طف

 ٠ مسدتنالوط بلو نب اد كلذ يطخرئانهز لح اال بع هو صا سرر اشتر نيف (
 ْ ل بيرن نمله درا لع دا ص ريدم بالغلا تالله هم كافثةانزنز مال انو
 ملكي اضل اسابالد )تباعد الا افد ب نالئنهاهرهل اان نتلاد تسلا و زير ادعم طن اكلي كيلا ا ِ 3
 | بانظتلازع)تلا عرج انعاش بيري مارد زكا منول ات زمزاكبانضخ| نج ركب
 أ يب ريبش شع عيسإتليابلع شجي مشار ةنناكمتاكددد هيب انرزع عشانه ولا ءسإَوص ل لوثر ناكل

 | تلاها وزب تانطعزاكم هم ركون وضخ تل ملء لعن رع شجو اد ليي نب حادرلا لع ماو ص ةيلازاكر
 | اللاإتلاطع عج زعتر عالعلازعدإ ل زعزج زعم أك زو امان مهلعز ئمال ا هضخر خو زكلاو تحل ايمن

 طناكراد اك ال ام هش زاولد بالمخ زم هلم عشنا اهي الد: دال اهيفنع دنؤلهتز اواو اهشنزطعثنا هامات |

 ناهز رول ايبا اذ اطالآ اللله انلنضجويا لاهم كو اتلاف ع دال نعال يم ديزل ران |
 التابعة )ضن اكمال ابيل قتلا طع رنع تزل انهاثموغم قرا طيارنعت ضابالة وول د اظشش اهنا
 وان كاة زيا خحلا ضب تزعطد هني زماتحلاذخإل لبا هز تحن اخاف ضمد عال تجد اتا زخه
 | قطراماكل نلت هزبزبلابا طخ موؤملا انباع: ضراشنملاوهامزاوج علال درا لالا نهؤد )تلزم
 ازمه خا هاذ ةدافلش كم نونءاذهؤ دزلذ نهنرف كرب ولم شبك تيد حشلا ذو كلر انخالا دكتور
 لمجد لك الضلال للاب رل زمزم كل طرنمل ساو مال ورحل و ةرهاظ نش اكاد اهزدالطاد بإلا اذطهرابخا موع

 ىنغل انهي سانباطةوانتل باكل امر بال عل صل )ينجذب ةزابد دبل اكل ننكر اغمرحا
 سو كاذز اف ب انضخل الوض د كرا ل للع َسيرلعو اذ افذاةدبر نربعز عز افعزبتيجز عل بعمدازبرججزع دلل ازعانلعلا

 .قدبشد زنا بر طعيزع هيلا 5 "نزار دان شاول ادلص رنج الئ عشل زعلان بانل لوس عر لبن
 هضم اذاتحلاب هيما ضخ لان اهئلع لغد اه ةانغ طنا )تلاع تح اوإل كفل اذ يني صنمس نع شم لزب كلام

 نعبدتتا 5 كل انف وشر دل اح وأو ضنا اهيلاداشن كاذ كت ائاهئلادوعبس

 درسولبعو كلبا ظلشا رج ددربا) دد مر دلس كرعس] صان ل ل001 لع شارل هيلز عر اعزب نع رح سلع
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 نبا ليعش دراج نمار اذهعنلا يب نام سلّم نبت عبس غي ازبا'دذ د اك
 اديعز زعم اكل يءانكد مغر اغدسإ دارا ركل ذل طضاخلانطعٍ يم ايفل امازرل النو انطعد
 | يضمدرما] ملأ ب وممالا حاكما ]طورت جز هعيوول زهير عزم شل لاق) تبل ز تحلو نعدالخ رع مزع أ
 ْ هزكامالوالإ تلا نداعوا نيب از زانشس از طزع زحام كلان ءاضارإباغنلا
 أ قالمالاذالشال ميرال ذل طجد لكلا نزعت كمانلاؤ لس نهؤلل نعيم حرك مس طل لان ازا لمح
 لفن عاملا آ5 العجل نو رولا ضابلا همجرلعلالد, لال للعد عولبمال طجددامعملا مذيل! ضي مثلا
 الابر ش أخ تخين ريشا زكر كلن ددعج نائل طاح بززعرأر وس نعالج راع كدا رج
 ', سلول زوون سانا نأ تابع سرا عوإل ذل اه ض دن زرع ملا بهزبانشل قا الطعام وخل لاظلاأ

 ظ ال مفانن اي باكر نسم ؟ذدرانس انج ّنال كلذ ول لكشداذربطو يأ لسبانئانالالثمدانل زعل ا طنا لشم ْ

 | قار تافعز داتا لانكم راش ةزعالد جر نما ئلتل انو تلال طر بز عض زعرنرع لا زعدبر نب بؤطعب
 جالا فص زبجلا عقلا ل زياننيؤشم بغل ذاكر | كسيككل اجد كاز لش والو ع خلا
 الل نفعل أدان اكت ممالك تا و وسوم |

 زارا اكممافد رمل افلح اادؤلشم كل ذزا نجوا واقر طلع ادن ذو لإ لعن كنتم ازعل
 دز رلادركو يلم نرمي نغبتوللضل هزم دال ادلرن ىف مورتشما لام اد قلم وشم هاير لادا توم |
 نوحيزيجل خزماسبادبج ف نسدانصد اخ د )نال ءاجا لذ بيل وكلنا رةهاجبل ةنواكل ازال لا ابل
 ماش و واشيشماووكمال كارلا زم هز امزمشلل ذرلا اعتب يل ئادآلو هر يلع كد اك كاد نورغشنرا ظ

 ممهللا ذو هر وسازيئلخاو اكل 0 3 انالعبشللاراغشؤاحلاراضز للمال لا ترسشملا كر نم ممر يلح ممن ا

 رلءَهإؤصْسالوُسر لا 4 رمال الم داكن هدا الزل ثم اهند ةعبر بلده امبيسي نال مهن احل ارا خشردالخد

 سلال خناند دابا خان تلنلز كم اوإل دلني هب نعاهنسزعاتعلا 5 كلاب يبن اة لحال |
 والنت واسر يلب ؤلغب انامل لان زب ىلا ل صركس نفض اذ ارتباط زتحلاو ناكل اظ زلش ؤرعالد جر |
 نغير نعتمد: شل أك برعم .ءاكك ان ربهنل فدل ؤ ال املا لد دعط ضورتلا علال نائل! هزبآثل |
 الحان بهذا انه شي الطن تلرابلع نتجاوز رتل عضومزمؤلح مآل ا وتحف رمعر نحل ادلع ز عع بز
 رشا اظإو لؤ انتل الع ترا جوإل كف ل0 نان نيازعزاونصزعن اب ١ أ ىباددشلغ ديهزفلاةدآسار
 مازال اؤاكذجير تشل ا ذنب نيش وارعش زغب زنشحنلاثييرطلا نجني ززخشمر لة هتإٍوصتحح بانج اكان
 جيانا زعشم لاو ءزحرتشلا طور لوطا ورش )كى ارعشم اجدد لحرب, ضاوزعشس ناحل ارعشمال ايل ذد
 هر مشن زمرلا,ةاع إل سها وسر لا لك لاثإ تلاع ضد يزعل اكن ولرطااؤن اكاد ناك
 دطشم دا ضي ماكر نما )ال هزب جه كب ءوبرك هنا ةوكرمز نازل ذاع اوصال هد نريد ادنإلد
 زك تزعا تلدنع ةراجإلا الا شالا؛ لايطل زعزسحلا زن دواذزع رب علف زعاتملا اكان *تغتمالئل زهر
 0 عم عملا ران ذالزلعل اسانوا اهزداجد ندالا كولا لضدان اها ازش ةذو نال ان: مج لانغ اهعُس انوا زورا

 خام لال دانملا! ا: كو رشل ضل نالوا اطسولا خف عل كرمز هزم عش هني ازد هما لع
 ادار عنج زعزع 5 ىلزلا خلل ف درلارابلع هاو هنا لوررعشس زاك في اال 'مبدانزمرا شنب دافئ لخاٌعش

 لزمؤرملا تل ءابع هت: را خول ذاق ارسم هز عاع نع يزل رع معي زعزع اج زثل ا دلع ءانمالا



 هللا سا 2

 لولم كرام انرب صارم ان انتل عربا ورا علاه هلا ٌو صدم اذوسر فذ نو كلي خل! ماا اِلعَهإْوَص هللا لوطن

 نك الذال ورلةبلع تاو ص هلل الوطمرر طمس باطادظفرل ثا تبا ٍوص هت الولد ىف كرف ور را عهتنَلَص هلا
 ٍ "كرمز دلل زعرصزبحبلا تدلع هه وص هللا الوسم الذ كلو نك فذ الفال ورم خلع هبا اص ها لوس دزارل اف كلذ

 هما ري خر نحلل راو ر تدار هضم لو ذاب اكو اهلا كلر خا لا اور امتد ارا عرحاد ثيل اذاسم
 يآ مشل ال اذو ثنف هاا الر ونس ناز ارلاغلع ةباّلص َتدالوسر لهخ رغم سش دن ملزما اثنا

 لعنبو صرع زمالا ذزاكالورغشل ذو 0
 .عاشنول لعدأ> هان لا طزعيت من لعد زاشالا اك العش يءاشل مق ملاذ

 :ةيرع ذات يمس را يوك دعس 4 رقع
 دش لس ازبةعزع در ازعاتعلا كتل هجر ل اخ لضبلا) دانا لات الع دغر جاز زد
 داماك |.طب اضن نري نيتل لع كبير لان لل دل تل ابا ع اربط بل. نعرب اخص زعيطويزع
 نعبنع أك ىف طعامر فل اللولب يقل )سو ضمزم) هانز فرع فضا رع بع ا ث معرضا
 .ويباطحاضخبز عرش ازعبةبازعرنح اك نجب_ةفخرطو !ترللهفطجإ لباد اث ثيل اح اوعزاكتم عزا
 ارش نع ةشمازراشلهزع شلت أك هر دا ثمنا راجلاو تلا طعفشجابا بادئ نعول
 ب لفساتين الا اذايزع طضمل مشل اوهرضر اذ يرأس منج طنب نضر اغنخإب )للعزاب اشبال
 حلل اغيصل 3ث ض |« نزال ليد منجد يتلا هالْغالّسْملاز ذالل ىذا مشل اوهرانطل اددانعل ب هالعاو نعل ازم
 كسيرجزع اطهر ازعبب اهصاوطجي ع نزع ةلعل 27 رانج منو الز انني لزيطل رجالا طة نزال دعا
 كلذ غلبن نجيم هول انه الع كنان يل!طوطلجترلااع تلا مجبل كب ل0 بعت اع
 ملارثلع تبا ص هلا لوليرل اذ < اول اذ انكه لا هاذا هفرل انعم لجون اهعياخ فز نحل اموت
 قعر نار يراؤشايز وده الارز موجز املا رسل تدل ص هلام ل فو دوه اوين ال نوبل زعاوطعا موال اًوعح
 نعال هزجؤ غلايات اءانحاورضلضل بلا وزالؤ ان ثالاوهد انحالاتسإ ورأي زطغل فروة سند
 موفد هناك لب افرلصا لد لليل عا وفعاو تلاع ملزم دان رك ملا طتيزماهرعشزب لكلا ناد كلا
 بلازا انحلال اع: انضال اك انوا بلس ل زه اهنز عز ةدح ال دويل نال كا داتا لل ادوهيلاوت شالو
 ومش نمل ازداجخال ثني ها طب از عمم ءالصلشس ازد دزم هين عنخ يو اص اال ءانثعالاب دال لعلب د دوبل
 اتا نماء امج ارواح رراونلا اول رولا اوهلح ماؤه انا تال وز ول ]از ثَرحاخل ماك غي ضمرخ زراذل
 كاطع تيرا هر عرجنرالا كال يمال هزل لازاكح ب خسدل وم زاشن بدرا نلعو
 لافتا ربح زعاردال أك مرسلا ات زاطتشل/افرمواثيركوحانل طبالم لة لط هنوَص فل لوثر لاذ كب اذ
 نزعت وزن نو باب نكران يأثم دامال غي وحس ان انغجن نشل نتزالانلع شق صوتو
 0 )ةلانخمداش حالته شد الار ار انا زم راعمألاسازازعاذراطص انجز ع زل زعاتعلا 5 بدآتلا
 زر تس زعبل شذ نتاع رضوا جاز طرعان ازعتم كرش انني قرأ لس بيس
 : رن تازموهد نذل طرا زهنخال كد لاف )تلاع داب زكا. عج لع اكمل رتل
 0 ادا ا ذات العش ملغ ازعل نصرت خلا دنعر )عم ازعرجخانعمع أك ؟ذوعدزاطبش ل زمزاناوا
 9| مان زمزاماراعتجلاللاراعنج زم راش لازخ )كراع دانملا لاذ كي قررلا نم وزعف اونساعججلا مو طمس ا لغد
 1 ةدااؤلضد قرنا زجر نعزي نعم أك نال لكل إذ بدال اذخاواناخاو انسياب
 ذل رينن داع يزعل اكمل الص يشل ا #أ او رب>ولا زج فال زم غش اذن دلع دلع
 للا 1 بع بزعل طي عزل ممؤدز ترا طْؤ دز ولاطنانهانَبرإن ااه رالع هز اما زعل الا
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 واختير افلا رمل دطم دبل« هاوس لع انزع لعدم زعبل نع
 ااد] بلا مهر باش نمد )تلراطيف داس الاف كن ثان ةباقس يارا عشا هب مشانمل ف درعا بازَدلا

 أب انما تاما 2 10 نز | ابلع عزب لاةظدافدانهلاظ انلهانإ يلج اطن ءالج رالف
 ماع بل ازعيجالا اكون الفرنبتشل للصالون داك[ سال اؤمن

 8 هتيراطدإل 40 نعزانلسز مهد عزعاثلول ازعدج ازعاتسلا كك هداساب ب بشل يع ر الز اكإ تال زينمو لل مأ

 راها يشل نيم: اوال يرش )تابع ترد دلوع اكن لوا نو طف زج رابالالاف
 امي لاؤحال انالمخا بسب فلا اناد ساد زمانا كحاذزلا هد ملاغال )تلا ميلر هدانخ نال جوال
 دارك ابنولا متل دلع درا صاب لل ذل طق ابن ايفسز عينان نع[ زب عز عن جازعت ماك نمل ١
 ناداّصلا لاذ كد سارا نه نقل طل وجمالا يول امو ثلا اناولاوبتهزيرمارقل ملا قرؤبلاب تعزيز هتلاو

 ربان زحاوهورلإل يهني شمل اتلارعأ افو مساطيل شمالا »لسه ال اشم تام
 طز زجر عيت ازعرع زيا زعتبج اك افشنشال كعكدز نشسالو لج كرستال اف عتضل اوهدااثول اه .ثهزن هزل
 داش ضب او طش تلاد هارب بالز كولو هزي امل م ترا زحل ما نعمل نازرطولاآعزع
 أ كل ةزمل الرطب أكدنع كب ادن تزعل لزج للا زحل يزع ونجل زنانع از جلع اكوام عاام
 عزان وضخ دل زعزع مع اك ترحل هلل طزغ )ترا عانترل زكا والشم كب ةزاض ا كدنع لتقل

 انئلا اكل هرب وزرل ا بلجرانولا ب هزبسإل ايدج 000

 اان كلو كنار طي اذاد انتباه يولو وز تحل هبل هقو لع ران دوب زع حاجز تينعشمزب حو نع ريال ع
 اعلا نخل ع ةعانهلا أك بلال نمل زكاة يازعينع اكيلاولاب بهما كحشم
 زامل 15 مزن اناطتشلار برد اداهتعد زبن جب حيمزم نإ تلاع تداعب ةوزع
 هانم اةصالاعينن مزال !انن عز ال ادن ثلعجبل ناطق طش جا طشم هريز د تل للعمر لع دل دا انباع

 نوع اكسر ثنمالذ كو اولا هبله عباشل ازا جال ماوطشسم لاو ين اطنشمو اثم اهي إل اكدت واقف جالا

 نعاشمإلازعزاشلالا اكل نرش اتباع لترا زحل ا ارا هركر ىلا يزف عسل حاط
 | معبر مهرانعداتل انعزجزعزع 5 ايش نمت اد منابال ا جاطل ع تلات اءانلا شال نامل رمادإغ
 ْ كل اول أ منال افلا ثطاداهنه انمار نبات شل شلاغنبو امانا زع

 | عاجز ادرلا ترجع عير ازعّرج 5 كاوتسا ءابنبال اف الخام )كراع ةهرابتوبا لال فرأعزي لح لع شلشلا
 موعجا ؟سضوبز عدا ازعرتزعاناعلا 5 نيل رم زتسزمك انما ذ )تل راب لع ضرانح هيلز عر هز قم ازعا ةرتر مماقل ازع

 را دولاو ءاغل اولا ءاط نزح "رك بس خا دادز دز نب خخ كارل اي ددنصو شرج اثر ال ,ئلع بل َصلا 0 0 سم 00 ع
 بزل نركز للجد كاونلا نكرم ان اراه ذ نضر حمار ءانحال ادصجوطمزي ؤنعلا ضار الم ءاراغن زيلع
 | دما َسيلاَس دنزاكاط للبحر ابا نمسا نر زيازعز لان ع عير نعت أك ال رض

 | كليك وعإللاةنالا لات نمالج عدرا ملا لامة عانطنخحال انتج انسه كسول ن مزز تبلل مللا|
 |للغبع هتباؤص يللا ّصر تلال عرغضج زعزاةرعربتمزع مااملا لزب زي ز عدل ازعتحا أك ونمو لكرنع دلال
 "الص نال وم ان انإ تلاع ترش هزعاندنزيجز عز ثلا اى ةووسلكك د تل ابر تبل زننئلامالأ

 لمد ءيزع انقل ازعترعسال نعل هسزعييز لعد :بازعلع اك نان العن طخؤحكاوتل الشر جو اطر!
| ١ ْ 
| 



 نا ا
 0 ل وا ع

 | ىذولّسلكوضدرنمبلعنل ازد هيلع جد اا مرمال طشملاز مدا كؤشإ لبد نول كوس كات !ميزدالاتلا
 | مغشالا دلت زر تبااعزضجل و زع كرير كب نعاتلشلا اك التراجع لدالا تطرح
 انعاش واسر شول ]ما لا لافإتابلع هتدرلش ديازع ارش نع يرعشمال نعل ئبزعاتملا أمة ناولد كثكو

 | قطوف )تلاع ترطب نغمملاف كالا يزعجك نت ع كسب زعل زم اك ترلل 'دانهرفو فلل ةريطم كاونلا

 ١ بهنوو خابلاب به زبورطبلا ولجوزكلل انشيو نسل زموهر ركل طدرغمد برلل.امانهروؤلا ةرهطم ل اطخرشع كاس
 ١ لئلا مان مزال طم امان يش ابل نائل ضخ اداهواشم ةزعصْ ا اهي سطل دازانلمال ا لولم رت زغرب لا
 ١ كارلا لاهل تلال رحلت عز انس زعل اةرعز اهل ازعل ازعينع [5 حاشا منع انطئاسداا
 | فعاضدزانسمال مسي ظفحلا هنسسزي دلل اهيهب يو اور ورغبل العبر زل رهط مونت نموه زل ضخ نعاننتا

 | فحكم لاو علما ليلا وتل ر [لمزكقملا, خم" :ماخطل واشد اءشج فحل, مهند نان
 , ةخازعت# 5 رطبلا اجر اعترلاب سهزب كاوا انت رابلع سرلش هبلزع تعرب داجر عانقت زبازعدص لعد 6
 تسال ؛زسولل 0س كاتنال نايف و اندلاع الص نال وسد لاف ضد نان زلزل زج[ ع
 | هوضؤلابض كام زعإ تندلع هيرب شلاش هردنخي ل دل عز اعرب هل ازعزاوعضز عزاب 5 اهكر غدد
 كاوناؤ تان ائددد دهام كلهن معتم كاللب لأ نتويؤح زاب اراشلل ءانقوث نال كام مالا لا |

 لقا هلطاذا) تلال شداصوب ل ايان نركب زعدأ عزب تدع عزجال ازعان مهر لعرانتزب اكرحاف دو |
 ' ربل مترا سبط كوكي الاول ا.همسصال !بئلنسمو مولنن فرح مرنم كيف ءاذعضمب كلاب كلا زاةكلشسانأ
 كلج 1تللع ل لرانص هزل اعتلال لاري كاوتسإماخوروط نازل اير ؟هاطأنا/تلطل هربت
 ا اًماونابتلا :نسانلا لترا !تكياطصز دال انو كو وضولاطش كاوسلا متم لاغد ب ُهولصاكؤصدننع كال ظ

 كانا دناكأقرا لاطن اهوا اهيبنعآ طاع انتر" اهدا اذنه ها لوسر للضمان هيبزعاوإولث نير ادرال اما

 لنالازبإ رمان اسزم عندا تل طلعو دانس لاذ, كال غلا رز مل رطل لكك تلال 'ركب لها إذ

 هن اؤابرسآنلاطهزاوددد أد اليلازاجلاو كلاونل متلي الد بأتم ةلاود آس
 كابا, سكب يطال اطل سارع ان نات سان زيلع ا نكت نبك اردد أو مواز غمس اال

0 
 رايز ذا يلب الا لزيؤركل الخ جا راد كاوا رغلع إس هاون ةزرا تاتش و
 ' نادلاذ هنن ضنين الط كاوتلا تلال دال كرد هب: ك مذ الورثع الخ زركاذ اد الادشرا
 | كاومل العد رئيوهد ربل ذولا ماخذ بسم كاندي زعإ تل السوم هاخانخ لعلام 4و لفعضرئانلسا

 ٍْ ًارنراولكالا لع هطول ل13 كم كباب كل ثا كال لذ دال ءاتشسالعأ مسساالفوتملاذااذا

 زد ةزع اتا اكمل نال ملة بس م اوزيل ئرؤبلاو كان زيوس ير باي فعاكانسما |
 هع حاشا مشسالازعزاشالا كرا زنسل زم ان )تلرللء عدل بزب زعربمعن عع ايزل ©
 الانعام الن كو الذ كن نور يبخل لهل ةلع هلا لجوبلا لعل رح )اذ تالع سرع
 درابجالاهعافلخافزم عاسالاه شعبا كيان دوال باباي ريم تا نوال كات +
 هرافلظال لن لا شبع يَ دال وسر ل01: ةتسزعسانل انع دج نعت 5 عباطال هالو زممل ارئطل جالب ٍخ

 زم اجا ميال لئلا ذ) تلريطع هدا هيلز علان ماشنه هو نعال 9 فلاي ليج  ءادلا أ
 رخل ا:رعةحرعزا ملا 5 لازما ازكتلااهيلعزاذ جس زا هرخابخؤ د كاك مك عزا عوضا رانا
 مح بيس سي نتاع اجو زتلاعذحاعت 5 راما انا جال افظل واقل نال سض يل طل
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 | اهقخ دش اهمئكرثزاف طعجلكو كراثظاو كيرا زمنخ) تل كاع ضدلغو ل3 لاذ لالهزب متاع عة عزعز املس
 | راشل اذخارانلقالا هطلت تاب دز عري نعال انضفزر غينع 5س رالمانجال هنؤج كرمال
 ْ الغ دمراشل لطفدرانلال لل )تلاع هش راع الاهل اةريل زي زيعزعز كلش 6 وار نمر انج

 . جرتخجا زغزحا لاب دبتبازح كدت بازع دير عاقل" 15 ىرزلا طنب وفل زن اخجل يني
 ْ نعرؤعنمزرافب زعزع زك [ك نعت جزجت ع اك نابل دكت دن اطيل ثعم اهتنالرانطال ااوتش امال
 | هةعزعل قرة جزعبتج رذاطالاةحكراطنا مدازب ]ين اطمشلا طلب اماحبرلان) تنبع تدع

 | مو رمداشيزمرخازمب اون شيل كلن لال تلاع لير خد زعرزجب هيلزعالعلا دياز: يلح ازح زن دب ةعيزع طاح ا
 ظ 2100 كمحلا)تلطإع ف داشلل العلا جل: نيشحلا لا يوفر اهنا كلل طم ازألا هر اعجّآكَو هرانمل

 وديان لهن الرغم اق لوطا لاين أد نعت دال اك عي !مدزضحلا بالج ير رغم ديل عانت
 واهي هتابنكالا ةرازجالومالؤ نم طل درر ارث إل زعل اوس رن مرعد امد امج ذب نيحل وراه كيراش

 زخات سواره انوع تور شيوع الر لين طدع تلا. رو ألزم ماض أ
 ديلا مائلة[ بزع بطر طع نس ادع نعت أك ذا لل اباكرمزعنجلا وتساب دعما اذا
 ..[/خانشرالاف بفشن اقر الطف خجاماةرشلا عواطف انس اذاكلَسم لا اظخ زل اذان نبع حما
 | اك لعجلكذ كرانطاد كراش زمنخل لكلا كارم عضارهان تل اذ كالا تل نلع تييغا اكان:
 ظ يال لال رمال ملل الفل طع قول لذ ءاف دزسلاع الطفش زرنا رابع ثلا لاب ازعب طع عرمان نيا زعمنغ

 هك دراعج]كذ كراشند كرانظ ظل انطزمعنفاوها لع كل دال انف تلرابلع شلش نع, شن كغ
 ::اما ازا شنط كذدا ل انف بجاش اناهزاشإزجإ كلر تملا زاذ الاف فلخزع طاس نب ازع ديل عاتملا اك
 0 كك الضد ايسج كش قرأ شسب كلج اولي ع د يكشا اثلغض ل ايردجاكو كرانظ منخل اشن طك لطم ك نع

 | اك نعسسز ربح لكدراهظانشازما ذا هزطضج دع اعجبت عد ماعلا طنضف نب سداهعزع نبع رع
 انةلادج زيكو زال شصار تلك ذاوضعال|ار لازم الس لوطا قمار ١

 هكر الشرذ مال سؤ مض دزشلتلا أك تضل نؤمن مداناب اوك: يزيل ايل عل ناكاهتضم جنش يال
 رئالج راب لانا وهن يت دلاببلازم مغ يسطعجبامومراغط )فزمن اعد كنب نيلي قرشا
 عودا لاذ كد, كيلا هته ىونىلا اه ملظزوكز انمي ةضول ازال كاذو عنصاعضماكد رمال الضلع لاذ
 موراتا )ترابط دال يامال لزج ضعت[ ملمان اضع اهنا مذ هدام
 مزال اذزءشما ملال كانذ امج تلال داّسلار عتب خبزا كي رعفل نعش زن اعنجلا مؤ ادحا كن لا
 رجحو لاهو كنج ميرال ملط ث راش انخاشلا فز كرجخان دجال نرش عولط للا عواطف نمغت ارش
هرمز اهزينحلا مي كنا مويه رانا نسرل يلع هتاَزصَساذوسل فو 4 نا دمروا ربح كمرانلظ |زمذخازم إتباع

 : 

 | مويراطظالا راش اذ مانولؤمنطعان )تلد اضل ىو هي نيل عبد دريل جو زعؤوعبمراش
 الإ تالله تم كاان هتض تلاع ازال لبن: شش زورا نيو دشن اخذ از اخس اذن جب
 ||للعفداّسلا اثر كك راعجلا ب نربط اويل درزي مؤ [كحاعر اما خئازماودبص داس الا مياس رانش مكر اذا
 ارضع انْ رع] هبزعأتملا أك لارا يرتشل خوان !زهزاكذدم ركع داهيضذخا اذاهرافظا وزر انغمم )
 :نكؤ الب هرم ايرخشمل دل اناوعاد ءأنحا انكر هرال الميلان سالؤؤرتل الع هير هازع 5 لعاب اطعا ١

 راع دمر اعتب اعزجد كلا ى ل3 اتم اند اكرر خجمتش كبؤكرف دنكمشولل نك ْ
 را ا ا  1أ ١

 مصاب اقداف ورشا طبول اذا الامان لا ل عهتبإ وص تلا طوسدز اكل إل اطع هطدانع هوا عابجيز عر اناس ع
5 7 . 

 نجلا عب يللا تلال هلال جبلزع ران عز اوفي اطل اي ىتسوبزع دير ازعاتعل ' اك لكلا كلم رئمالا |
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 :لارانشانثدو ضمك اثر مال لاثكال )لل عرتمجو الامال فرد سبا زعوماغل عين جاع 5 :انزد اقل !وهوأ
 هز كةزعدا جرب نلغزع نزعرنع 5مل امن جركل ل نإ رلطع داش دلزع نب ازعل سن باعك
 زاب نعي عبط علا نقف زعدسز نعذم اكدوا ولعن سورمبلارجدرتلا نم زك الإ تلم تيب
 هتاخ هلزع نبطي زحل نقلا أك اعمر دهب دزغجلا مافن !لبنمرشبلا واجمل ارنا مترا غل

 دعت نع بطعن حال زب ازع نع رعت أكد لوضعه زعبل صدرت نزال )تنام
 03م فلاب 0 رت هرب اتش كل

  غةيلخ هبلزعز مع بداحزعز نشب مزعإ ةمزعاتعلا 5 طكماهبا طعنا يأ كسب طعضال اذ بلك
 اذني لاح درايه نزاع زعانهاكرخلا وعنا نجل انك:
 هدانا اس هلع مان اناماكبادؤسال اء زمام لتر نزملاف لال يدب دز ع ب ازعمصافلا
 متاع رب سول لما لاق لاذ ترابلع هتيملبغ + لع حامل ازعل نتن نع جبل نغاتعلا 5 كلما, طولت ارب دشنلب

 منال ترهب لع ةراقذزعز فص عاقل ]بقوم زعينع أكس بالذ فري م دز شح اراض زمول لكك م
 اهضمازعلانتخزبازعر زعت ع اك عض والد ذا مايزال طك اكل بيل َسهالوستنالا
 زيكا | يلب داك مالكة لت طلعوا اكاتها اذن ماطعزم الكرب: كن تراهن تحوي زاذال ثوبا
 هبزع طيز زعزع انما ا2_س يطأ نضف-يبمأوْتاذدال زمنا, ءاجا فاو دلك فان
 م ديزع مال عيسؤعس زن دوبزعلانةزيازعبج نعت 5 )تل هلع ءابنال الخجل لاذ اتابع انقل انضحا
 نيلي لاز اسنين ميرا نةمدل هوننوكزناتل |زعدزبل لعانتسلا 15 نيلي لنزول لإ تلال شدا
 نيمراشل ف ببطلان ةيداشا ولج ز توم لماما فل اف )تلاع تدر هيلزعر صب دملزع هج عمال ازع ستي ازعيتخ

 ءايزالزهلنعا لثلاث[ تلاللع ران هيلز عم زال ز عجز تعز عب بزعدع 5 نياك زماكد نبل اذالغا
 د اطيب دياز عي نعزي ا.د طز عازعاسزعاتدلا اكاد اناا شلال ظ
 مه دلو ادع كاف تار زب انزع دش نعي فسم + اناعلا 15 نين ككل نو ءاينال انالخ نمبر آشلا غطا لال

 اك عاملا دنس لطم شجر جراء ثلع نبال تال مدل افلون ] تلاع هسا انهم طيوعمانادأ
 دش الاورام نال وسر لان |كرابلد رار غوبال اذ ل شعب از عن ان غسن عفط لنهج زج ن يلح ا
 هند لزان ولك ببطلاعم لتلبي لاذإ تاء انمل نصح رع دال خيرهم كو نعجز أكلت
 وساد اسطب وول ورذعنجبا مويناكأف رلارةرلع نر هنلا لوس اكو ك8 عيمالد عج لكؤف هدير زاذال مؤيد مون مباع
 هتلاؤصمها لور لاخذ الزج ا لزجة زجولع او طيدهجورب حست رسم مثال ربل يزد نتعب خوليصم
 مناة يهل تلا دج مر طل زال رتب الز عجل بدال كود امو بين )تباعا زج بجيل ل فملا وباع

 هتباَؤِص سالو لال اف تءالع دل همز اجرالا 5 عنج دياعارل كزنالو رضا [ضخيؤ درابيل كروز

 ل كتل ازعرطمزب لعد طل اي ئمومزبدجيزع ذيب ع اتعلا 77 هدد عواد اعلا مكر بلاي
 ممنلا لولسرن اكو بطل ازم شرسمو هرافظ اوبر اش ضخ از عنج كو )م زك د عْؤح )ومب !تلارلع رغب نغسل
 عجن قطو ةغل ازا لأ سبر هج رع اهعضو والاه النرش اخد بط هدنع نكت ولو لنجل ما ناكاذا

 ممّا لونيرازوعظم زيز امح اذ ل اذا عتدرإي دلزعط ذر زير ؤعجيزع هزيل ازعأتعلا 5 ةعشملاوهوراجخ
 هزمبطلايدؤننلش :ككل ناد بطلا عيمالملاةلعتبالص هلا لوط دال انض اهكدوابشا سطل عذان اشذرابن
 كانا ملطعل نثر هيل ذة لس نمل اف تلاع تهدي هللا مخ دلع 5 نعجز ك2نسبطلا عمال زمؤملا
 لل هلزعاثنو ازعل ةسزعا عل ادزاشالا 5 بطي ؛ولَصرتعبس ماض !نيطنم ةولَصإ كاسل ع راو الاد
 اال ع شلش لزعةمنرالأ مج درطب ةدرإ جزا دوج عضوم ضرع ز اكل"! تاع
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 ا 6-2 1 .٠ |[ نيزع دلال كسب بومبعالم مول وح درج مل االول اب درج وخد هوم طا ءافنا بط ملا لع 2

 نعت ك2 نبال مب بلل البلا لين راكأ )تدل تر يزعج فض عالج
 يلقاه اوس لا لوس داكأ ان )تلاع ترش بمزعر اضل لوط طازجه ةعزبز املس نع نبا
 نجع تعزعزج اك وزين بلل ذ .ثه ذل ذ رض نمل بكا زحل زد هس اك ماذا ةنؤنب زك
 | نعل غيزعاتملا أك ارامل دل ادرإلز كلا هيما سعينا )تلال لعزيز ع بازع طراز تعز علاله
 ظ "ربل ةزالانلهدرزهداةزهد اكمل درست راع رنول ملإالاذ )لربط هابل ش د لزع حادشلا نع ئرعشالا
 رضيع اكاديا لونسالا بلا دريل از لا شلاذ تلاع هقرابع عزاز زعل زعأتعلا
 | اهثيسس د زان انهزمزخ اظن كلم هن طيز خا اذ تبادر تملا دوع كلت لال نجلا نضح ل عدانشن ب نع
2 ْ 

 ] ددسم لذا اهراجال ماكو )تلال زي كورسا ل3 ايغدل عض كانا ذل امل ركلات نكت
١ 

 ظ
 انام نونا يشي للا ورباتطم اهلا طاف ننتصر, لم انشاد داس اذسبلالاف -ه

 الاتباع شدلعالاغمالاةراثنلارنمزع ونبعزب نين زعبلا ب عزع خرز ماكر اصل بطل )عال
 همداهتلاطها لاف ل طبع تل دل زعير ىسوزعز احر لع نع يمزعا علا كد دز زعل اعل او كمل
 ناو زمور اال اهنرغدال لذ يرام ان ةرانحل اب ط زم ب طازج اذ_اط شم ١ الن اكريثو ذولا لءاوجو اضل لعن ارم

 لظجلارادم كلن نهلاب كانا تر ب كراج اؤرم لمن ا دن اكسنلااهيطش زم شاذ اهينصنمح اخجل عازم
 بعطر ان تسؤدالاثاشمز تحبط يفرط عاتملا اك ضن مجم جوس ثلا, اميع نر أك مب دنهل
 :عرازعانعلا 15 كل ذز هبل الضان نملاو نشملاو دبه ايدل اهلل ذزما زاكي ع هلال اذ انهض زورا
 دلما ران شو ااطفوه شيب الطاعات تدب زا نعرف اة نع جين
 يزاول ارح الا فيك تانكي وكز امإنشا هتان اكس لاذفابلكأ رايد طبه, زرع
 هيثم او رب كيلهراحير ا هيج اكو ء]جرعس ال نران هيلع هع دل حضرال ]ل نط الر شخ اشم اون الم منجل طم
 .8/ل لعد زل دمزعت ملح كم يبلانا طعمبشم جبال ليك ر| كب كلل ةزعبطل لمة
 بلا سإلل نيرا نحال زدزم_غمج قطط مدا طا از طلد كرا, هدانا لالا ترابط زعمه زع نحو
 نمضرال اف بطلا 'ر الغم نك هدنهل ايرافز ول اهلل نع ادن عطس القرف وع اه ضخ رد طال اذرظنحل الجزم مل عز اك

 فرغملاىلااهييا) ثنداف بؤسحلا ميراهرلعنبلهرزول ننال دنا هبل اد انهز فرب زغ اناهب دفع خل! هذزو اكلات
 زها قظيرولا كال منشد مهب ل اذاكو مند زهرا مؤجدنملا عتيل الكراج طر جان كح اذا ظ
 د شن أم هللا سذ د لبج احمد زد ادتحو تنل اج الزجل لا شم كلا راع كانه ١

 مالطا ز ولحد تنازع تبلل راض ثا مشالا شراع كدمزع دانة زيبا رع نزع دات اك
 اذازكسئرلارثلم ملص سالو ناكل! تابع درا سارع انلمزب هدد عز دز ل مج نعت 15 يشل نال 0 ا

 ا از منسازعدزذازعاناعلا اكرنجارل لح تال ملا طوسر اون جرا اناكت هبطت جد ابا خش سوه ظ ا
 هللا ممارس مطراننمؤ مصب دعي قحلئملاب تزال لعَصْوَص كالوس راتبا ع راع هيلع ١

 رك مللت دبازعاةباطص ارم زع يعش حور جلا 5 سال نمت ايدو ملا هزاششا امل | ظ ظ

 مجرب ازعر ازعل ذولا لضم لن ةهرلبعز عد: ريب ومعي عد زرللا 5 ملارث لعن[ سمسا ذود نمو كلم ارجو | ١
 منش الا طوال ل داذاف هدخجمف كنم مرد اقتل هلعزج نى ف دل اكلاف شدا لن دارس نع مهتادامجزي يما ظ ْ
 ماطر اهماش الابل عزين ناي قمل كاكا زم تال رمل !بانشعمل ا اثنولز<نانثالاد]هنسزع اتمنا كم عاف ]

 - تاواهإ دانت امان داك جيجزادارا اناةك ماهو تلعم|ا | طوس زرمسزسدان اكرام يرأس: جتافنمخ
 0-لا ب ص ل جعل جسم سس مح تدرعدف + ج وسكسو وسفك
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 يي رببعجج بيرج مبررا 1 تو 7 ]71
 | دوياهباروبارلعزم كاسم اهني ع ا تلاع زضحلاوأىلا رخال نمنح لعاب زعد> لعن اك شا

 ١ نناك كل الشال ناخب ريل إادارم اكرر ادي ابطا هين وكاجول ةليعل ركب املا نيام
 انقاذ كنلازعبل ثلا )تلال وهموم خزف بط قر زعتر و انا اهرط انش تاكل اكل ثوم
 ا ردازع اتنفس ال 1 كاتس أرد نلفاؤ تالا مسرب ةلكددم اكرسابال زها لذ راسم ا 5

 هلف:لاغل نخل انءاصاطخجو ورب ا,اهكرسانلل أت ارا! لمالك ابلح تهمل جوبا كلف اثر اعني وعن عز امعزع
 انرثعبانتل و اهيملردشما نادت اراه كلذ هازج اموال ابل اخ زمغ ازم ءاوساهربكه نجي ل اخل از مرن ةزاؤخما

 زهدددوعوو نعد كلسبزم كسل زم ابل وتلا اصاتلا مز | رقنل لوط بأ, اهيجرداني نفك هاذد
 الانترا از ضحلاولا زراف دالخررعمزع جيزي از عج 15 ءاوساطيركد للة وج ضذص مالكك اذ دف عبره
 دف ازيرا جا هنزل لزم عراف دنلب ذّعملا هراكا مار سيكل زب ارسال خز كاز اند انربعو كم نانهورل نلف

 | نالاونيلابقل نما اه زمؤل انااا نلزلا عراف عل طررب نانا طل بشبين عض ةوداثل و

 نالغ هيج كرك انزا ان نجلاهب_فلعد اهب طق مملاغلالجترل اضل كيو ءاضرًر النشا عزم اذ
 راب جاوب ةرنمن سات هبط زب لان طع ف )تل للعرب خد زعربانصاضنب زعل ذو ازعلميسزعأتعلا اان
 نلاابملا ةنهرطراعاتنلا ةنهز ثم كانن كامجرللاذفرابلاغلابطلغشوهرزخيئاعوؤخ نطور لعد در
 ظ دذ ير خرخزم ءاطد نربي لالا يزيل رطحلا رح املا,ةاعتبإ صا لوس ئ دج جلا ) انااا
 جلال فجر ةعزع شاف ديل ويزعم بساازعا هم 5 ما نطيل وز عد عن مدع ل ازعاتهل" اك ألا
 | ماثملا هز زعاتلا ؟ةلهؤاول انفال اذار رنجت ضاغط زخ ءانكوزخرذ جبن بلعزلبل مولع هن اضاولصزب حلا نلع
 | لازانيا اند عزعرتجرتع وكل م داطلا دلزعل فس [5 البلا نهؤ ها كلزل رز بخ انابر وا ءاذف
 | اونا نشل لاركتهزد ذاب زا كسل! راهن الانف ك نلاؤ لئن تارا جرإالالا
 | بعل اةداكدعر ل هبقنلاهازم جانت نطر كين هدإ الع فسون اناء انا لظضإل لا ككل نزوله سانا
 ذولا جنتل افطر هد ور تطير خذا بن مدان دبل غل نترك
 | هاتي طعزمجالانل اش انتزع زعانف ازعيج عت نوال ا

 | بلضاوزجدزا ذيل ايزي كم ذورغم طول وخد مير لع ند نابت الك را الر تمذضا ثول زع
 نصيبا زي زجرجطلا أك كنان دنهل لدليل مالا نش زكاوهو انس بط زموهدذزدسلاو رابع
 هبحلالورباهيو اللاش ل مدل سريرا مأهلا 2 اال نتبع ةربش از عز از هياغع عمنا ا

 | كمل ين دخول رنا ثنا هشيإ زعبل ان نبيالزكول عر نخر [س!الد الاف ماما |
 | نال تلال رلط بزب ايزل ازعاع اميز رج عطار نعي كم امد احا الد مئااثل
 متلاليزضج ديزل زعل زعزا زين رجع جست از حاط زي لاك اهظح بيل ك6 رار تر قل
 تلال ربع ابانضمم) نضل انقر يزعم علة مزعانعلا كانا سيال كاجل انل زي زناالا اف
 0لتر لهترلعوبا لاف لاء ىضر باطا ضير :زطا مران طعزغ ماكر وحلا ف أر ىلا اذوم ١

 بنااوهإادوعدوزعب طلال دثرأ لب كويز طل ادزع جداد زين اندبلا دا دل يدب ظ
 متل ضخ عزازي زعاشمل عاش أك اهعم طلو رؤن اكو كنزا بل نول زاب
 هى جرح منان زتح العطا سازب رعي طمانل ان نهمومزع جير انحاتعلا 5 دياز اكاذاربابش خرم اطر تسبالاال
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 جدا ذاَولا'نخداذ انروخيل اشرانل لع اهنيطلاو ةراششلا اورغل ١ذاذنمزعل لم ذحوستز مضل لو نم ذاؤن نزح زج اذا

 اتا اهب كورال ناهي شم كلن ردا كر خطاء ؤيعاوهزلطب كارز زيد ذل نب
 فقل احو' ادذب نال كد ءادونمانابنس رمل ازاح وسهيل طير ن اكد زبك داوهوز اهيجو بوضع نيل زمزم
 نعمداذلزعدعتيز عت اك ن اهل ١سم أجا هتججا هناا نجر طل نمط بانجو راش
 لاذ لال رابع + ازعررصب از عش نس ز عزمت اهني هه داع ز ع جز تيت عا فيس رعانعلا او ريصم ةيلزع هذج
 رولا از نجع دضثؤلابسهزيوهو ءاماىرابتإ جو زلال ودير شب زي طع هاشاولَص و يما
 نازح[ لاب زعم زعتج اك دجد ئنب كول زنجو لالا اذ. ذو دزطنلا نرتقلإنولارشانشللا
 هابل ]تلم شدلص دلع الا اكلته دكر تبغ بزعل نبةس زعم

 رجول زتسد شل عدد ىلا يرعب زهد ال | الع جتا زعراسمز هداج ز عدل ازع جيزي
 . انشا اطهر ]كات زهربالا او تندلع هيرب زعبل جلع ما إب زف ا دنع نعزي از نزعت ع
 اعز نسبة رعد زعقج 5 صبصجد زب ولا ز كمن دلائل ا عسل اور أكسب ةأراناكانإزضعزإ ل
 كلذ كل بتحا لاطمكتشاؤ نمل زهتل نفك رمش ازمذ الها طلاخا /تلبلع متداول كلانا
 عفر عضاطماف مهن 9 مبزيموبر موراعمج الاعمال اظدالزبموبد مهشلف كلذ كل ّبحا اموال الضال موبد موبشلنف

 ثيريلاو خب هدا اهرب شمر ورجزكلاوازبفضل إيبو صنم زيغضولا ةنزيموبو مدار ضرب يل عاضودخ هرخخو ءارشلالاب

 هن ترللءمتيرامع وال كالا حت ازعز اةعزعة هبل ازعانعلا 6 نيئرمدا ذرم عوبس كد ننهي زاشلا سوبرا
 زازخاتعلا أك اهيلعز درو رس اكوفذ نريكالنلفاساسخ ساب داش انه دنسكؤ ل :نه دارك
 لاهل الل الزلل الطف كلح ازعل انزل ذأ ذل لع هتراض مانع الا وزي نتج زعزع
 ضغبلا اغلا, اضرتل | كبد الب ابنا دلوع جثث شمل اءزانشل رجل زم كل ذوع وحلا

 ليه ةعزعؤ هناا جزع سرع تعلا أك وصل طلخا ءانشبال اب دابا داما مال اطستد مواد |
 بمأل انا مناف نخشاكرل الكا يزهدزملن) ابعدي ش اعزافق ا هزع ذعر مانع
 عنا ]تلاهزبؤلالنلانا تلاع شربش زعزع هتعزع اطل عش زعم أك نطل علوا
 كلنالب ولا رشو لير | مم اسخ نين اوان مهنو لفل,ةلع تلصق نوبل
 ههنا ثلا )تلا هتدإخ ل ظل عإل ماتم يلب يسع زباب عايل عتزعل انتر بانعن تلا

 ردا زعزاطعزع عير زعم أك دج عمدنهل نمزج هدر, انا ددافون] رابطه راد اذانلشزاذدالا
 وإذا وعم زيردوبزع از يزعج اك سآدل اذ انحش )كرها اوبل لثمالاثإللع ربعي

 كلبا نلف تلاع ةرلخ جزع هتزع نيجزعيماثل انعرتحا مبا زمان احا [ج "متابع دب ١
 دمك ؟اغدابتسرنعلا) انإتالعةربغ بزمان ماشطهز عرش اضن نسا حارركانلمتاشاؤاص 3

 عوض الهاك الع ةنداطولل اذبزهال افراز عراطعز حلاشزعينبازععذإل ادبذؤلزبت يفزع كين زع |:
 ار ل مط عسا ابن هؤمظعسا الذال طف |بلع هت رلبعابا اهزخافراترملا انلخرذ تضاف معم اهي ذل شرا كيلا |:

  هدانيسثقداشم اهييعنلزامرمالا لهوا ةصاعيبإلا نعش لورا ثشل ورا نسل ف داليا ايطحاب ١

 ,طقسو مومامر ماجد لاب غال عجل رماه رمال انضم نك جنت نمومائاومساد نفسر نمر( لمبب
 عضل هدا زوامل لف اراخ ضل ف اكرر يضنل انوكة زلال علد_فر سم اابثوالاو طش غن | زل
 درابلافدضا نم اضل ارزق جرجا للرضع ءاهضنال كل ذد كلن بكسل ابد جرب اولخان زو كا دل لفذ سرا ابق
 متاطعل وانما هير نبك تف ]كول شل از طلو رامز صب اذّشل لف درش دور داذزبنّصلا 2:نطانل ل الضم
 عشان انتا دع نهال كد زر ع: راك نحت 61 5م هز هناك لذ اذ. ةدع رجب اذلعشن لعزل

 لقطعما
0 
 مكونا ةلوتصا

 غضا
 مخير !اثاوصتم نخل اطل

| 



 ظ ْغ دال عفن ال نإ كلل مرنمج نعت زعز احن طه زعل لعانعلا 5 مدغشو ناككوبض لداننب شل |

 نع انكلا ظهرا تحي قم اك باوهذ ربل درا زم ءذلاببسهزب ضن ازهر مضزاندالاوانم لع السلا نك
 | هةردداط دالي ثؤعضزكد زهر اشعر رهبان عدا تل طعشملعوب الاربعه )تلال سدا
 ] لاطتممزلا لانش زبلانهد ني انطدل اذذ كاجو نم صن دزاير شن زي زاكو ين
 [/ةيزعزافعزبدأنعطتزل زعل هنيزعاتعلا 5 ءانقل اذ رار مصل اذ درانوهاا طن درا يضنبل انا نوعزت ركب اميز

 لاقدر لإن زعل اكعد زددبئ اللغم دا كركم ذا انزييضنل زهد تلال تري هلم
 !ةلطع هتبلش جزع كوز زورا زعل نقف عز بلاد تجيز زعتع 5 عادتلاب بهزب ننزل
 | لت لابوزماب جارالله تحلازلانفزبو از جز عاقسلا أك دما زال اكريلك
 أ نمر هكا اكل الرج كال اف تل لع فراج زعيض زل وزين زع دن انإرل لطف نهذ لل اطيز زم

 أتابع شلع بادن دكدلاهرجخلة عزع زب طعزع يعير ازعزجت 5س اال انف ضداط هلع فشلا لل كاذلإلا |
 ظ هلا يك زه دزابلاهرمآنل لع نا نضكراطدال لعل ضاره رين زها ل طلت نش نادل
 ظ زاب داع زان زج ابتعاث كمه علان اا ان قه داكن ونجد
 ياسا ا ا

 ا ةقالطارانذازبالال كاران كيزس نزال اتسم ويس ابنا املا ظفرير نمو اهلاتجب ور نل دزابل الجن كل الف ثلج أع
 | تسلا أ نال زو نيالا عدا زيك ينعيهنم نان زيلض انزخ ةكاذ

 | فتيان زعتع اك نابل زعل متل اط ربو لاثالضنل يعز ةا زامبس دز انددافزعوولازعأ
 | رميزمداعزتل قرأ ل يقنالا دجتنلزه نم جرا ةهسطا كوبل لنا ضيعدازعأ
 | لن 5 ىنرلا هرعسالا:سوسلل لائبو ش طكرم طبتم لؤزاأ اهرضمإل بس ل نمو رضسال نسون زم عون دضورعم د |
 ا داشلثل طعنت )تل طله ونمؤم نتجاوز اكألاةرفعجز بط نع هدا طزبوندعز عي ؤععبل اعف وزعم سال ازعجت ا زع ظ
 ا نطلع كلذ كيكة زعا اق كلذ مرتي لع كنب طغم منال تبلعانترل ذاك انضر !امم تلاقينا
 أزعتم أك ءاييالازم فو زعم بكم اذدزذثلشل ءانلآ ماهر جر نبال لاملا مال الورع نيشان ميلا دج اكن

 | ىكشل اذن 2ع السهم وطرز تلح دبع هز عرايز زهور طع نولك زيبا عدا زر
 انزع هوب زعل 5 مقدسي ةركارتل لا: فل! ناليبجب عر كين مفك اوهدزالووج زغرب طعنش مر
 | طسبجزاكرلا عض[ ةيلاز امر نلع دع جز عراب رس زع علبل زب عش زعيئاذدال نخب نعيبارعا
 |اهنذ نرتب نزيل زحومعز مهبازحدازل ازع يلا تجيز زعاتعلاا5 نيجي اك بسم أي مقلاعبس
 |ديعزعدإ لأ أك هدرا ركع اذاورتجلازءافهبعي طعس عنب وةظدلخزاة يقرا اذاراؤمنلء نا يتلا الث
 أدعوبا لان لاهضدتع أك تجيز انرنبج لعرض دلة زاهترل كمال ذا لرابط رابغوب لاق 3اةزانسنبها |
 ] كلود لاب وقع شون عنب طعيرب ازع دبل لزع ةلعلا كا ااهسس امون ندرشعدرحاز نار !لترالعشا ]

 |: لعأك باتل انيرض لإن اجلا هد كر راك, هضغ در كب ناجي اه نبضي يؤم )تال تدل
 أ هداهلزم :دذدرلوانفرنايصزمدص اغتراب :كتح انتحل هيلع داخل يرتحجل ثا دريم نص اضيع عت
 | نال ادعس ينفي فمش د اهلطض ايد اة هند دانز اطال هداف مث يععاؤعشد
 مدر عضوت ما ملاذا ل عب دل اشم ثاشب تلاوه نج وجد علف )دام ن انس رمل تاك لع
 الضلوع عزيز كنزي ازعزنجل اح[ علط إب ة خاب نيل از عانباطص زم ز ع اكوا
 ا هنيه ارا ةلاذ حانمّصل ! ضل حب منوم اول اه انه امل اطن جوس زج از جفاف راض نعد ملباع ترا وا لع

 لت مثلا زم ونباطا زك شف مس اهلا لشد نخان جوني طن زعبي دول حين هر | لسيد دإل |

 م

 .بوعملا
 ككل كن ددانوه
 ٍإ ىقلمل اطر لش لعاب

 !نطادملا اني زجل
 :.يمرلاوتنلا دام نيا ١ را 1١ ١ 3 ةزءاا اد الم
 ولا اناناس كوننا
 اقع ل ضامز هلا زيلع

 | طلانيماخلا غانو مانجو
 | دلال! ءانخ اباهن وتم

 ةدمرلا ال اهنلا
 نع
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 ج2 يصمم يسرب ٠ وبر بسسس ووروسمم جو جو رس سسوس م مع مسح

 انبلاو ءايس هل زكمازفد الكل راه: ز لعلب ثيل را: 3 اغا يالا لزلا عل هاجد ,يمملا ءازل اء وه
 زال اتلاأونعزخرسصزب فرص زعرّعسزب معز ع معز وع مزح زج ازب ج ببسسبي : جور ايراني اراب

 نع سّسسمب ن طن ثرثلخ يطور هام بهنب احمل طب ونعم لع ) تلرابلع هت دإ غاب انما
 زهيع د ننكر وجلال خو الاذ طال ططزعإ ث نب ن العسر عض رعم نب ساخن نزع

 دك يحل ةطركحا درو طب عمر
 هال ذئاب مل اوما هيما لازما

 2: انا بهآ امل جلع انهرزجلا )تيل

 نول ثفل !ءالضف باؤبارخ رخاؤب ال اخلا

 راه ليش اهمانند
 رعت للا

 هن

 ناز اوتو زال لب كلج ن يملا
 لا !اترلاو طوال أكرمنا

 وايه عاورس وانما

 اول سدا
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 نإ ميل





30 

 0 + ه7 د

 ظظ0150686

9 

 هما

 ٠ع

1 

 ١

59 

1 

0 
 ١
4 5 

 سح. 0

 70 هرؤب سوم
 0 5 هينا موو 7

 5 يطشنبإ ماع ماني م

 1 مة يعاب واد تنسز د 5






